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1.A.

Memòria.

1.1.

Antecedents.

La ubicació del nou espai públic a urbanitzar correspon a la plaça Lluis Companys i queda limitat pel c. Gaudí, c. Processó i c. Sant Antoni.
Una part d’aquesta plaça té una balconada paisatgística oberta de visuals i sobre el c. Coromines al que no s’hi té un accés directe. Actualment es
tracta d’un espai que comparteix una banda rodada encintada i asfaltada sobre el traçat del camí Ral de Barcelona i una superfície de sauló
desendreçada que acull espais d’aparcament. Al llarg del camí Ral apareix una antiga línea aèria elèctrica sobre pals de fusta i palometes.
Aquest espai incorpora una placa-recordatori al M. Hble. President de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys i Jover.
L’encàrrec que ens ocupa, doncs, pren com a punt de partida convertir aquest espai en una plaça del poble que resolgui de manera més
eficient que en l’actualitat tan els seus usos com la seva representativitat.
L’àmbit d’actuació del projecte té una superfície total de 1.676,41 m2.
1.1.1 Subministraments existents.
Serveis existents en l’àmbit d’actuació del projecte:
- Aigua potable. SOREA. Alimenta els habitatges existents en el seu perímetre.
- Gas. Compta amb xarxa soterrada de gas.
- Enllumenat: Disposa d’un enllumenat recentment renovat.
- Línies elèctriques. Hi ha una línea elèctrica antiga (4 fils separats) sobre postes de fusta al llarg del camí Ral de Barcelona amb escomeses aèries a
les finques.
- Clavegueram. Col.lectors existent de formigó de diàmetre 200 i 300.
- Telefonia. Transcorren per façana amb l’habitual desordre associat. Existència de creuaments aeris també.
- Fibra òptica. No n’hi ha
- Reg. No n’hi ha.
- Fonts. No n’hi ha
Tota la informació referent als serveis existents queda reflectida en el plànol 08AF01-Planta de Serveis Afectats i Annex 8. Serveis existents.
Implantació de serveis.
1.2.

Objecte del projecte.

L’objecte d’aquest projecte pren com a punt de partida urbanitzar aquest espai, creant un únic espai públic que deixi de ser només lloc
d’aparcament per esdevenir lloc d’estada i punt de trobada dins el Nucli Antic de Sentmenat, consolidant les activitats cíviques que s’hi venen portant a
terme, com el Pessebre vivent. Dins aquest espai es milloren els temes de mobilitat i accessibilitat, mantenint el caràcter unitari de la intervenció. En tot
moment s’ha defugit segregar més del necessari els àmbits de vianants i rodats. L’espai de balconada que existeix sobre el carrer Coromines es preveu
consolidar amb un nou mur amb barana de protecció i de recolzament. Adequar l’espai-homenatge al M. Hble.President Lluis Companys serà un altre
dels objectius del projecte.
1.2.1. Anàlisi del viari rodat i itineraris pels vianants.
El total de la plaça i carrers actuals es redefineixen com a plataforma única minimitzant els problemes de mobilitat i adequant la del vianant a la d’un
teixit històric. Per altra part, d’acord amb les instruccions municipals, el camí Ral de Barcelona es manté amb dos sentits de circul.lació rodats, per bé
que en l’escanyament existent entre la plaça i el c. Gaudí caldrà senyalitzar prioritats de pas, doncs no hi ha secció suficient per compatibilitzar els dos
sentits i les seccions mínimes de pas per a vianants exigit per les normatives. Aquesta banda de rodadura incorpora un petita zona d’aparcament en
cordó amb una plaça per a minusvàlids.
A la banda nord de la plaça, a la confluència dels carrers de Processó i Camí Ral de Barcelona s’organitza la geometria de la plaça de manera que es
faci possible la circul.lació rodada prevista, que mantindrà els sentits de circul.lació actuals.
Per tal d’evitar que els vehicles puguin estacionar fora dels espais destinats a ells es disposen els elements urbans de tal manera que ho evitin.

5.3.

Mobiliari urbà.

1.2.2 La plaça.
En distingirem els següents elements:
L’ordenació de la plaça preveu els següents espais:
. Espai central, definit per un pla de sauló. A la banda més al sud es situa un parterre verd que es remata amb una plataforma elevada on poder portar a
terme les activitats populars escaients. Es condicionen els dos accessos existents als patis dels habitatges.
. Un espai dedicat als jocs infantils tancat.
. Un espai de balconada que ressegueix aquest límit de la plaça i que és el límit de l’àmbit d’intervenció del present projecte.
. Espai de plaça pavimentada. Entre la plaça de sauló i els jocs infantils es defineix un espai d’estada, assolellat i separat de les bandes de rodadura
pels elements urbans. Incorpora una font.
1.3.

Topografia.

S’ha portat a terme un aixecament topogràfic de l’estat actual de la plaça. Es tracta d’una plaça sensiblement plana i amb un desnivell
puntual important entre la pròpia plaça i el c. Coromines, que dóna lloc a la balconada.

- Cadires i bancs: el projecte en contempla la col·locació en els plànols corresponents però el cost corresponent no queda inclòs dins el pressupost
d’execució material del projecte ja que seran subministrats pel propi Ajuntament de Sentmenat.
- Papereres.
. Les papereres seran del tipus Barcelona 70l esmaltades al foc.
- Tarima per a espectacles. En un dels racons de la plaça es preveu elevar una plataforma de formigó acabada amb fusta per a portar a terme actes i
activitats del poble. El pessebre nadalenc, que ja es porta a terme en aquest indret en seria una d’elles. Veure detalls.
5.4.

Els pendents amb les que es resolt el projecte no són altres que les necessàries per conduir les aigües pluvials de la manera més eficient cap als nous
punts de recollida.
1.4.

Serveis existents.

Resumidament, es preveuen soterrar tots els creuaments existents d’ Endesa i i soterrar íntegrament la xarxa de telefònica existent. Es faran millores a
la xarxa d’aigua. No es preveu intervenir sobre la xarxa de gas.
1.5.

5.1.

Actualment la plaça no incorpora cap element de vegetació destacable, tret del parterre que acompanya el mur de la seva banda sud.
Està prevista la plantació de les espècies tot seguit definides, amb les seves característiques i àmbit en la plaça. En la documentació gràfica
corresponent (04A. Plantació i reg) s’especifica la ubicació de la plantació a dur a terme.
- Arbrat.
. Arbrat nova plantació.

Descripció del projecte.
Distingirem els aspectes rellevants del projecte com són els paviments utilitzats, els elements i mobiliari urbà i la jardineria.
Paviments i drenatge.

- Paviments.

Jardineria.

. Paulownia tomentosa a la banda nord de la plaça
. Cercis siliquastrum seguin el Camí Ral
. Quercus suber (dos peus)a l’espai de sauló
. Cupressus sempervirens “stricta”. En punts singulars de la plaça
. Laurus nobilis”pyramidalis. Plantació puntual.
- Planta. Es plantegen diferents espècies tant per a les jardineres, cobertors o com a espais a enjardinar. Veure plànol 04A. Plantació i reg.

. Els materials seleccionats per a la pavimentació general de l’interior de la plaça són l’asfalt negre i paviment de pedra artificial sobre caixa de ferms
nova. Es milloren les característiques i planimetries del sauló existent a l’interior de la plaça.
5.5.
. En determinats llocs, com a element de contrast amb capacitat de portar llum a l’espai, s’interposen peces de granit flamejat.
. Sauló, es tracta d’un paviment existent que el projecte preveu rehabilitar mercès a un airejament, aportació del necessari i posterior compactació i
anivellament.
. Pavimentació amb sorra per a la zona de jocs infantils.
- Vorades i rigoles:
. Totes les vorades existents es preveuen de granit gris. Les rigoles seran de granit. (veure plànol 02A-Planta Materials)
5.2.

Elements urbans.

- Escossells.
. Els diversos escossells, tant rodons com rectangulars, seran de xapa d’acer galvanitzat de 8mm de gruix i 20 cm de fondària, de diferents mides
segons el cas. En determinats punts es resoldran amb peces especials de granit.

Serveis.

Les operacions que es duen a terme en el projecte queden descrites tot seguit:
- Clavegueram: Es porten a terme les connexions dels nous embornals i col.lectors a la xarxa de clavegueram existent a través de tub de polietilè d’alta
resistència SN8, de diàmetre segons plànol de detall.
- Enllumenat: es disposaran nous elements d'enllumenat en columna (part central de la plaça) de leds, i s’aprofitarà l’enllumenat existent en façana
recentment renovat (de leds). La xarxa proposada es fa d'acord amb les directrius donades des dels ST de l'Ajuntament-Rubatec. Mirar plànol
d'enllumenat.
- Reg: Es planteja una nova xarxa de reg centralitzada en un nou armari de reg connectat elèctricament a l’armari d’enllumenat.
- Electricitat. Es preveu el soterrament dels creuaments mantenint el cablejat trenat per la façana. No es disposa del projecte de soterrament redactat
per ENDESA en el moment de redacció del projecte d'urbanització. El projecte preveu un cost estimatiu sobre l'obra civil.
- Gas: No és previst fer-hi intervencions en les xarxes de subministrament.
- Aigua potable (SOREA): es preveuen millores de la xarxa que no formen part del pressupost d'execució de l'obra. S'executaran alhora (previsió). El
projecte s’adapta per tal de donar cabuda a les millores previstes.

- Reixes d’embornal.
. Les reixes d’embornal (sifònic) seran el model BARCELONA-1, quan vagin acompanyades de vorada, i el model BCN P7 quan no hi vagin. Tapa cega
M-2, de Fàbregas en ambdós casos.
. Tapes de clavegueram: de fosa dúctil de diàmetre de pas de 700 mm. de marc quadrat aparent i no aparent, segons lloc de col.locació. Han de
suportar una càrrega mínima de 40 Tn. Compliran estrictament la normativa vigent UNE EN-124 i el reglament AENOR RP 0023. Incorporaran el segell
certificador del control de qualitat emès per AENOR i seran de la classe D-400 ( 40 Tn. de càrrega ). Estaran homologades per l’empresa que porti el
manteniment del municipi.

- Telefònica: es preveu el seu soterrament. S'adjunta projecte de soterrament de tota la xarxa dins l'àmbit d'obra (redactat per Telefónica). El projecte
contempla l'obra civil corresponent.
- Telecomunicacions. Fibra òptica: No hi ha xarxa municipal. El projecte no contempla la seva implantació.
- Rases: Les rases pel cas dels conductes de clavegueram tindran un dimensió mínima de 0.75 x 0.75 m. a la fondària pertinent. Pel pas
d’instal·lacions seran de 0.90 x 0.50 m i de 0.90 x 0.90 m segons discorrin dos o tres serveis.
5.6.
Escultura homenatge MHP Lluis Companys. Es preveu portar-la a terme amb pedra artificial. El seu cost queda fora del pressupost del
present projecte, tot i que es preveu executar-la alhora.

1.6.

Terminis d’execució i Pla d’obres

El temps previst per a la realització de les corresponents obres d’urbanització a partir de la data d’inici es de 5,5 mesos per a portar a terme la totalitat
dels treballs previstos a l'espai públic comprès entre els carrers Gaudí, Sant Antoni i Processó. Aquests treballs es preveuen portar a terme en una
única fase.
La posada en marxa dels serveis i el temps de prova dependrà del moment en que es faci la recepció provisional per part dels Serveis Tècnics de
l’Ajuntament, que són els encarregats de sol·licitar la connexió i subministrament a cadascuna de les respectives empreses subministradores.
Aquestes són las que determinen el temps per la connexió a la seva xarxa de subministrament i el temps de posada en marxa dels serveis. Un cop
aquests estiguin en funcionament, el temps de prova serà d’una setmana per comprovar-ne el correcte funcionament. El manteniment de l’arbrat i
vegetació de nova plantació anirà a càrrec de l’empresa contractista de les obres durant el primer any. En el següent quadre queda reflectit el pla de
l’obra:
Pl. Lluis Companys
Sentmenat
1mes

2mes

3mes

4mes

5mes

6mes

Adequació topogràfica.
Mov. de terres

Clavegueram

Canalització de Serveis

Estructura (mur)

Ferms

Paviments

Reg i Jardineria

- En primer lloc i previ a qualsevol intervenció es retiren tots els elements de mobiliari urbà existents, pilones, bancs, a excepció de l’enllumenat que no
es substituiran fins que entri en funcionament la nova instal·lació, l’excavació i modificació dels embornals i rases dels tubs de connexió amb la xarxa
de clavegueram existent i la construcció de nous pous. Es repica el paviment actual de l’àmbit inclòs les soleres actuals,i s’excaven les rases de tots
els tubs de connexió, es deixen fets els embornals i preparats per a la posterior col·locació de les reixes. Garantit el correcte funcionament de la xarxa
de clavegueram, es reomplen totes les rases i es compacten les terres. L’àmbit, tallat al tràfic rodat, conserva un mínim pas de vehicles per
manteniment i en cas d’emergència .
-En segon lloc es porten a terme l’excavació de les rases per a dotació de reg i es col·loquen els corrugats especificats en projecte per al correcte pas
de cables i conduccions d’aigua. Un cop acabat tots els enderrocs i fetes les rases i dotat el carrer dels serveis necessaris es prepara l’esplanada
existent i s’executa el ferm. Primer la subbase de tot-u amb la seva compactació, posteriorment es du a terme la formació de les soleres per fer-ne la
corresponent pavimentació. Es divideix en parts, garantint en tot moment l’accés als edificis existents. Feta la pavimentació es completa l’obra amb la
col·locació de tots els elements urbans corresponents.
Durant l’execució de les obres es disposaran de la senyalització exigida per la normativa de seguretat i salut, recollides en l’annex corresponent a
l’Estudi de Seguretat i Salut. En qualsevol cas, i fora de l’àmbit propi de l’obra es col·locarà dos rètols perfectament visible on s’indicarà la prohibició de
circulació en la zona amb l’excepció de serveis i vehicles d’emergència. Tanmateix es disposaran pel voltant de l’obra de cartells amb la senyalització
excepcional per obres indicant la data d’inici, que inclourà la senyal de prohibició de parar i estacionar-se, i que aniran a càrrec de l’Ajuntament.
Es disposarà, en cas de ser necessari, de marques vials amb caràcter provisional en els passos de vianants on es troba el pas de creuament de les
instal·lacions. Aquestes seran amb pintura groga amb microesferes incorporades amb la finalitat d’aportar mes visibilitat nocturna. Si fos necessari
conservar alguna marca original s’empraran cintes adhesives retrorreflectants amb condicions de retirabilitat segons la normativa d’Instrucció de
Carreteres Norma 8.3 I.C.
Al inici de la plaça, en el lloc acordat amb la propietat, figurarà un Rètol amb l’etiqueta de l’obra, d’acord amb la normativa gràfica i les prescripcions
tècniques de l’Ajuntament de Sentmenat
La obra i el seu perímetre quedarà clarament definit, senyalitzat i tancat al vianant en tot moment. L’accés a l’obra serà únic, amb porta independent de
la tanca perimetral, i separats la circulació d’operaris i de vehicles, senyalitzat i tancat al públic amb el cartell de prohibició d’accés a l’obra de tota
persona aliena. Els elements de delimitació seran tanques de mòduls transparent de 200 cm. d’alçada mínima, amb peus i vorada de formigó
prefabricats. Disposaran d’ abalisament lluminós i elements reflectants al llarg de tot el seu perímetre.
Respecte als itineraris i passos peatonals aquests estaran clarament delimitats mitjançant tanques metàl·liques de mòduls transparents de dimensions
mínimes de 200 cm. d’alçada convenientment il·luminats al llarg de tot el tram, amb una intensitat mínima de 15 lux. Disposaran d’abalisament
lluminós en tot el seu perímetre. Els passos tindran un a amplada mínima d’1,40 m. lliures d’obstacles. Si els vianants han de passar per rases o forats
aquests es cobriran amb xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient , planes i sense ressalts.
1.7.

Proposta de classificació del contractista.

La classificació del contractista proposada tal i com es disposa en el “Reglament General de Contractació”, a excepció de que la
Administració estableixi en el Plec de Clàusules Administratives Particulars una l’altra classificació, haurà de complir els requisits següents:
Obra vials y pistes, Grup G, Subgrup 6, Categoria e
Obra vials i pistes, Grup G, Subgrup 6, Categoria 2.

Mobiliari i senyalització

Seguretat i Salut

1.8.

Mètodes de càlcul.

Els mètodes de Càlcul utilitzats han estat els següents:

Les obres d’urbanització que es pretenen realitzar en una única fase es faran en dues etapes diferenciades per bé que de no interrompre el trànsit dels
vianants, tal i com s’indica en els plànols de l’estudi de seguretat i salut i senyalització durant la fase d'obra. D’aquesta manera es permet l’accés dels
usuaris als diferents habitatges i locals comercials, així com el pas de vianants.
La Primera Etapa correspon amb l’àmbit central del viari rodat del Camí Ral de Barcelona i entroncament amb els carrers Processó i Camí Ral de
Barcelona-St.Antoni. Aquesta etapa està desvinculada d’afectacions directes a veïns, tret dels dos accessos secundaris a patis de veïns que es
produeixen des de l’espai central de sauló. Aquesta etapa comporta la major part dels treballs de connexió del nous elements de clavegueram al
col.lector existent del C.Ral de Barcelona i C.Processó.
La Segona Etapa correspon a la vorera adjacent a la façana edificada del Camí Ral de Barcelona, vorera del C.Processó i àmbit central de la plaça fins
al límit de la nova balconada sobre el talús existent i C.Coromines.
En tot moment i etapa d’obra es seguirà el següent procés d’execució dels treballs d’urbanització:

.

per la xarxa de clavegueram:
la NTE-ISA i les recomanacions de Drenatges Urbans del Besòs.

-

Pel càlcul d’enllumenat i reg:
Lumcal Win V2 i sistemes propis de càlcul de l’empresa encarregada del projecte d’enllumenat . Per al sistema de reg s’han seguit els criteris
i mètodes especificats en el Manual de reg de Parcs i Jardins. Parcs i Jardins de Barcelona, donat que Sentmenat no disposa de Plecs
específics.
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Enderrocs i moviment de terres

1.

Enderrocs i moviment de terres

Índex.

1.1.
1.2.
1.3.

1.1.

Consideracions generals.

Consideracions generals.
Enderrocs.
Moviments de terres.

El present projecte no planteja alterar, en essència, l’actual topografia de la plaça. Els petits ajustos que es preveuen de les rasants, tant de la plaça
com dels carrer que hi conflueixen, es portaran a terme amb les regularitzacions de les sub-bases del ferm. Cal insistir en que tot i que no sigui una
intervenció topogràficament important, la intervenció a nivell de microtopografia és cabdal per tal d’assolir les millores de mobilitat demanades a
aquest projecte. Per tant, el rigor en la seva definició és fa imprescindible.
Al plànol 01BF01 Plànol Topogràfic i Planta d’Enderrocs 01CF01 queden grafiats els diferents enderrocs previstos.
1.2.

Enderrocs.

Es preveuen enderrocs en bona part de la superfície corresponent a l’àmbit d’actuació, per bé que aquestes corresponen estrictament als
paviments durs existents, dels quals se’n fa una renovació integral. En tots aquest casos es preveu refer les bases i sub-bases existents.
A l’interior de la plaça, actualment pavimentada bàsicament amb sauló, que van acompanyats de dos parterres, es preveu airejar-lo i afegir
posteriorment el sauló necessari.
També es preveu enderrocar el paviment i les bases del carrer que actuament talla la plaça, per tal de donar continuïtat al ferm de la nova plaça.
Només en el cas que un cop aixecats els paviments i constatar que els nivells existents admeten l’aprofitament de les sub-bases i bases, així com el
seu bon estat, es podria plantejar el seu aprofitament.
Com a enderrocs també es contempla el corresponent a la retirada del mobiliari existent, elements urbans, enllumenat existent, escossells, tapes i
senyalitzacions no aprofitables, incloses les seves fonamentacions.
També es preveuen retirar la vegetació existent dels parterres.
1.3.

Moviments de terres.

La presència dels dos parterres obliga a la retirada de terres per tal d’arribar a la cota de l’esplanada sobre la que caldrà muntar les bases del
paviment, prèvia compactació i adequació d’aquesta esplanada. Tret d’aquest cas, la formació de les bases i subbases que comporta la
pavimentació d’aquest indret no precisa d’excavacions, més enllà de petites regularitzacions dels nivells de l’esplanada. Els plànols 03A2F01 i
03A2F02 Perfils Longitudinals i Transversals, ho concreten.
El projecte no precisa de l’aportació de terres, tret de la terra de plantació de nou arbrat i planta. Per altra banda es preveu l'abocament de tot-u de
regularització de característiques detallades en el PG3 i en el propi Plec de condicions en el seu apartat de Moviment de Terres. -Títol III Plec de
Condicions Tècniques Particulars de l’Obra-. Aquestes es portaran a terme garantint la seva correcta compactació, gruixos mínims i amb els
corresponents càlculs de densitats i proctors que el projecte de control de qualitat determini. Totes aquestes operacions es faran amb especial
observança a les indicacions donades en els esmentats documents.
En l’execució de la nova xarxa de recollida d'aigües pluvials situats a una fondària de 2 metres es preveu fer l’enderroc i el moviment de terres
corresponent, amb l’aportació i compactació de terra nova
Tots els reblerts de rases es portaran a terme amb sorra rentada d'acord amb els criteris esmentats en l'apartat anterior. Les terres resultants de les
excavacions caldrà retirar-les de l'obra.
En aquells punts on hagi calgut excavar per sota de l'actual esplanada, caldrà assegurar la seva correcta compactació d'acord amb els proctors i
densitats tretes.
La càrrega i emmagatzemant de terres es realitzen en zones tancades al tràfic peatonal i rodat, i estaran clarament senyalitzades.
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2.

Replanteig i definició geomètrica.

Índex.

Per les característiques de l’emplaçament s’ha cregut convenient definir un únic punt de replanteig (0,0) per als eixos (x,y). Per a
l’eix (z) s’ha pres la referència del nivell ±0 el del topogràfic.
El punt d’inici de replanteig (0,0) considerat, coincident amb la base topogràfica 2, es situa sobre les coordenades UTM:

2.1. Topografia.
2.2. Definició de les rasants.
2.3. Replanteig de l’obra
2.1.

Topografia.

La base topogràfica utilitzada es basa en l’aixecament topogràfic que s’ha portat a terme per a la redacció del present projecte, que
ha estat facilitat per Roselló-Sangenís arquitectes, qui ha encarregat aquests treballs a:
GEOLEGNIA
Marc Calaff. Col.legiat 8.401
Telf. 690939042
Marc.c.g@geolegnia.com
En aquest topogràfic es recullen totes les alçades de voreres i arrencades de les edificacions que han servit per replantejar les noves
rasants de l’ordenació i especialment de les voreres en el punt de trobada amb l’edificació existent. També queden recollits alguns
elements de mobiliari existents i les tapes de les diferents companyies de serveis. No es recullen les xarxes aèries existents.
Els punts de replanteig del projecte (x,y,z), no estan referenciats respecte les coordenades U.T.M. sistema de referència ETRS89Ajust GPS.
Per tal de portar a terme correctament el replanteig d’aquesta obra, de traçats no rectilinis i altimetries complicades, es fa
imprescindible la utilització d'una estació topogràfica d'última generació. Sense la constància de la seva contractació no es podrà
donar inici a les obres.
2.2.

Definició de les rasants.

Per a la definició de les rasants d’aquests espais s’han tingut en compte les rasants dels carrers actuals que hi arriben així com la
dels pedrissos d’accés als habitatges i garatges, esdevenint aquest l’origen de qualsevol replanteig. Per tant, cal comprovar en cada
cas, la idoneïtat de la cota d’arribada de les noves rasants a aquests punts crítics.
Donat que en primer lloc es portaran a terme els treballs corresponents a la xarxa de clavegueram, caldrà tenir present la importància
de la implantació definitiva de les tapes dels pous, que en alguns punt s’alineen amb els paviments/rigola. Per tant, el replanteig de
les canonades, perfils, pous i embornals es determinarà amb precisió topogràfica.
Per portar a terme les obres corresponents als ajustos de la xarxa de desguàs del carrer caldrà replantejar els perfils d'aquest. (veure
plànol de Replanteig) . En paral·lel caldrà definir les rasants de la rigola per tal d'ubicar-hi els caixons dels embornals. Aquest
replanteig es porta a terme d’acord amb els plànols de replanteig i de perfils que aquest projecte recull. En qualsevol cas, i per tal de
garantir que no hi haurà cap interferència amb les línies de façana, caldrà replantejar i marcar la nova línia de remat del paviment
contra la façana.
En el supòsit que durant el procés d'obra calgui fer un ajust sobre el perfil de les rigoles o encintats dels carrers caldrà que
responguin a una geometria corba i/o rectilínia perfectament continua sense plecs ni discontinuïtats forçades.
El projecte preveu una partida de substitució d’entorpeus i acabats de façana afectats per les noves rasants.
2.3.

Replanteig de l’obra

El replanteig de les rasants es farà amb especial atenció en els entroncaments de carrers i la plaça, que per les seves singularitats
topogràfiques s’hauran d’adaptar en cada cas. Avanç de procedir a qualsevol formigonat, caldrà que la DF hagi validat el replanteig
d’obra proposat.

X: 4606647.1396
Y. 428207.2728
Aquest replanteig es portarà terme mercès a la informació aportada per la documentació gràfica següent:
- Estat actual, topogràfic:
- Replanteig (x,y,):
- Replanteig (z):
- Perfils Long. i Transversals
- Planta clavegueram

Plànol
Plànol
Plànol
Plànol
Plànol

01B
03B
03A1
03A2
05A
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ÍNDEX
Descripció dels treballs realitzats
Reportatge fotogràfic

AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE LA PLAÇA
PRESIDENT COMPANYS

Informació dels aparells utilitzats
Certificat de calibració Estació Total Trimble S6

Sentmenat

Geolegnia Topografia
Marc Calaff González
Enginyer Tècnic en Topografia
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www.geolegnia.com
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Descripció dels treballs realitzats

Es fa servir una estació Trimble S6 de 3” i un receptor GPS/GNSS Trimble R6 (veure apartat
Informació dels aparells utilitzats i Certificat de calibració Estació Trimble S6) per a la realització de
l’aixecament topogràfic. El programari utilitzat és una combinació del Trimble Business Center per
al càlcul i Bentley PowerSurvey (Microstation V8i) per a la delineació, tots ells amb llicència d’ús.

Aixecament topogràfic de la Plaça President Companys de Sentmenat i els seus entorns.

Els treballs es presenten en coordenades UTM emprant el sistema de referència ETRS89 i geoide
EGM08D595 mitjançant el Sistema de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya (SPGIC) de
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
L’equidistància entre corbes de nivell és de 0,25m. La informació altimètrica es presenta mitjançant
un text al nivell/capa “Altimetria”. La cota de coronació dels murs es representa al nivell/capa
“Altimetria murs” i la cota inferior dels armaris de registre d’aigua potable i respiralls encastats a
les façanes al nivell/capa “Altimetria especial” juntament amb una fletxa i un text indicant el servei.
La gran majoria d’elements estan representats en 3D a excepció de les alineacions de façana i algun
element puntual. Marxapeus, voreres, murs, serveis... estan representats a la cota que els pertoca.
El treball descrit es realitza el dia 11 de juliol de 2017 per l’Enginyer Tècnic en Topografia Marc
Calaff González amb número de col·legiat 8401.
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Reportatge fotogràfic
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Les fotografies poden ser descarregades al següent enllaç.
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Certificat de calibració Estació Total Trimble S6

Geolegnia Topografia - Barcelona - 690 939 042 - geolegnia@geolegnia.com - www.geolegnia.com

12

Geolegnia Topografia - Barcelona - 690 939 042 - geolegnia@geolegnia.com - www.geolegnia.com

13

Annex 3.
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3.

Xarxa de clavegueram.

. Camí Ral Barcelona
. C. Processó:
. Interior Plaça

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Consideracions generals
Estat actual
Proposta.
Informació gràfica de l'estat actual i Projecte de Drenatges del Besós.

. C. Coromines

3.1.

Consideracions generals

Index.

La informació relativa al clavegueram prové de les dades extretes del Pla Director de Clavegueram redactat pels Serveis Tècnics de
Drenatges Urbans del Besòs (juny 2010). Actualment la xarxa de clavegueram la gestiona l’empresa Sorea a través d’una concessió.
El present projecte recull els plantejaments d’aquest PD, criteris d’execució i Plec de condicions tècnic. Només en aquells aspectes
que condicionen els criteris d’urbanització en superfície, el projecte ha pres decisions que les poden matisar.
3.2.

Estat actual.

No es modifica el col.lector existent ni pous. Escomeses noves d’embornals
Es fa un pou nou interceptant col.lector existent. Escomeses noves d’embornals
Pou nou i nou col.lector de polietilè d'alta densitat (PEAD) diàmetre ext 400 (mm), SN8. Autoportant.
Escomeses noves d’embornals
No es modifica el col.lector existent ni pous.

Els actuals embornals que apareixen en tots els carrers s’enderrocaran. En aquells carrers on el col.lector es mantigui caldrà
anul.lar-los. Si en algun cas es pot aprofitar l’escomesa al col.lector, es farà. La seva nova ubicació adaptada a la secció del carrer
es grafia en el plànol corresponent
El càlcul hidràulic fet garanteix que cada embornal resultant rep un màxim d'uns 200/250m2 de superfície d'evacuació d'aigües
pluvials. Les superfícies de captació de cada reixa, separat per carrers són:
La secció transversal del carrer es resolt a partir d’uns plans inclinitats amb un pendent que s’ha procurat que sigui del 2%. Aquesta
concavitat serà la que conduirà l’aigua fina arribar a les proximitats de l’embornal on mercès a un rigola de canalització s’augmentarà
la velocitat millorant la hidràulica del desguàs. Els embornals no es preveu que siguin sifònics. Les conexions a la xarxa es farà
segons detalls de projecte

Actualment dins l’àmbit de projecte la xarxa existent transcórrer, a través d’una xarxa unitària pels següents carrers i amb les
següents característiques:

Les reixes a col.locar, en tots els cassos sobre plataforma única seran del tipus Barcelona P-7. Només l’embornal situat al pla del
sauló serà del tipus Barcelona-1 (amb format de pou sorrer). Tan les reixes com les tapes de pous caldrà que caldrà que estiguin
homologades per: Compliment de la UNE EN-124 i AENOR RP 0023

. Camí Ral de Barcelona:
. C. Processó:
. C. Coromines

Les característiques dels embornals a executar seran:

Col.lector de formigó (supòsit). DN200 i DN400. Fondàries de pous entre 1,5 i 1,6m
Col.lector de formigó (supòsit). DN300. Fondària aproximada 2.5m
Col.lector de formigó (supòsit). DN200 i DN300 Fondària aproximada 1,4m

Arquetes dels embornals de carrer. Característiques.
No es disposa d’un aixecament topogràfic de les rasants de les cubetes dels pous, però si de les alçades existents entre la làmina
d’aigua i la tapa de carrer de bona part dels pous. Aquests nivells queden detallats gràficament en el plànol adjunt facilitat per DB.
D’alguns dels pous grafiats es desconeix la seva fondària
Els diferents habitatges aboquen les seves aigües fecals als esmentats col.lectors. L'aigua recollida sobre els vials es condueix, a
banda i banda de la calçada a traves de les rigoles fins als embornals, els quals condueixen l'aigua fins als col.lectors esmentats.
L’estat actual dels claveguerons particulars i dels col.lectors, es desconeix, tot i que des de l'Ajuntament es manifesta que no hi cap
constància de problemes a la xarxa i es decideix no intervenir-hi. Els serveis Tècnics proposen manifesten la conveniència de passarhi una càmara abans de l’inici de les obres.
L’actual pendent longitudinal dels carrers és:
. Camí ral Barcelona:
. C. Processó:
. C. Coromines

1.2-1.8%
8-10%
8-10%

- Embornals : no sifònics 1c. 200m2 aprox.
- Passos de vianants nets d'aigües
- Calaix d'embornal de totxo massis Arrebossat i lliscat
- Fonament de l'embornal: llosa armada
. La font. Emplaçada al centre de la plaça haurà de complir tots els requisits que demana el l Plec de Fonts de BCASA, els quals s’ha
pres com a referència tècnica per aquest projecte de Sentmenat. Disposarà d’un tub de desguàs de polietilè d’alta densitat corrugat
de doble capa tipus SN4 de diàmetre 110mm formigonat i anirà connectat a l’embornal a la banda d’entrada de l’aigua. La font
disposarà de doble embornal: un elevat i un arran de terra. Els pendent del paviment s’adequaran per afavorir que les aigües sobrants
no corrin per sobre del paviment i es recondueixin cap a l’embornal.
. Els drenatges. Els dos murs que rematen la plaça sobre el c. Coromines disposaran d’uns drenatges de mur tub de drenatge Ø200
amb graves i geotèxtil. La seva connexió amb la xarxa es farà amb tub polietilè d'alta densitat (PEAD) diàmetre ext 315 (mm). Mur del
c. Coromines, o directament a embornal (mur de remat sauló).
3.4. Informació gràfica de l'estat actual i proposta del Pla Director del Clavegueram. Drenatges Urbans del Besòs (juny 2010).

3.3.

Proposta.

El projecte preveu intervenir mínimament sobre els collectors existents. Les operacions a portar a terme són:
. Connexió dels nous embornals del Camí Ral directament als pous existents en aquest carrer. En aquest sentit s’anul.laran els
embornals existents aprofitant, quan es pugui, les actuals escomeses al col.lector d’aquests embornals
. Creació de dos pous nous. Un que intercepta l’actual col.lector del c. Processó i un aïllat al bell mig de la plaça. Ambdós recullen
aigües pluvials procedents de les escorrenties superficials de la plaça, del drenatge dels jocs infantils i del drenatge del mur que
limita la plaça.
Detallant-ho per carrers, els col.lectors i pous nous es reparteixen així:
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81 00
04 N 5
D

0462
200,235
197,295

1.1
049 400
N
D

0489.1
0
DN 40

.1
85 00
04 N 4
D

.1
95 00
04 N 5
D

.1
61 00
04 N 4
D

0463
198,665
195,605

0490.1
0
DN 40

0490
193,301
191,431

0486
193,496
190,216

0477.2
DN 800

0497
196,651
193,761

0487.1
DN 400

.1
86 00
04 N 4
D

.1
97 00
04 N 4
D

.1
63 00
04 N 4
D

0139
178,775
175,585

04
DN 28
.
25 1
0

.1
96 00
04 N 5
D

.1
59 00
04 N 4
D

0461
200,985
198,385

.1
69 0
01 N 35
D

0460
200,561
196,661

.1
59 50
01 N 3
D

0
D 417
N .1
25
0

0498
195,428
192,578
.1
98 00
04 N 4
D

.1
58 00
04 N 4
D

0459
201,53
199,43

0500
197,315
194,255

.1
64 0
01 N 35
D

0433
222,051
220,251

0169
174,707
172,957

2.1
014 800
1
DN

0431.1
DN 600

0431
222,408
221,058 04
30
DN . 1
600

0417
229,389
227,699

.1
27 0 0
04 N 5
D

0.1
046 400
DN

0145
179,892
177,612

0141
177,786
174,446

0505
189,965
185,729

0502
196,497
194,377

0159
176,979
175,549

.1
0141 800
1
DN

231,689
228,669

0433.1
DN 600

.1
45 00
01 N 9
D

0146
180,028
175,758

0164
179,196
177,606

.1
0139 800
DN 1

0435
218,607
217,107 0434.1
DN 600

.1 0
46 20
01 N 1
D

0147
180,129
177,939

EMB_0021
175
0

4.1
200 1800
DN

0435.1
DN 60
0

0138
180,247
177,247

.1 0
3 8 80
01 N 1
D

0404
231,102
228,102

.1
47 00
01 N 9
D

0
D 416
N .2
25
0

.1
2 6 00
04 N 5
D

.1
0 0 00
05 N 4
D

.1
99 00
04 N 4
D

.1
57 00
04 N 4
D

0458
201,989
200,079

.1
0149 0
0
DN 9

.1 0
36 80
01 N 1
D

0437
217,404
216,404

0436
212,897
210,567

0. 1
015 900
DN

.1 0
35 80
01 N 1
D

0436
.1
DN 8
00

0136
180,724
177,654

0415
232,205
230,415

.1
24 00
04 N 5
D

.1
01 00
05 N 4
D

0457
202,428
200,678

1. 1
015 900
DN

.1 0
3 2 80
01 N 1
D

04
4
DN 6.1
80
0

0149
180,574
178,254

0148.2
DN 800

1
40.
01 600
N
D

.1
21 00
04 N 6
D

0501
197,6
195,24

2 .1
015 900
DN

.1 0
31 80
01 N 1
D

0445
DN .1
800

7. 1
040 500
DN
1
.
6
040 500
DN
3.1
1
0
2
500
2013
DN
232,3
229,3
0405

0405.1
DN 500

0150
181,152
178,512

0135
181,285
178,005

.2
07 00
04 N 6
D

.1
44
04 50 0
DN

0504.1
DN 400

0455
200,486
198,026

0503
196,585
194,605

.1 0
9 7 80
00 N 1
D

0403
229,978
227,258
.1
04 00
04 N 5
D

0438
222,028
218,608

.1
0 8 00
04 N 6
D

.1
39
04 500
DN

04
D N 0 3 .1
50
0

0844.1
5.1
084 500 DN 1600
1
DN

.1
52 00
04 N 4
D

.1
56 00
04 N 4
D

.1
54 00
04 N 4
D

.1
55 00
04 N 4
D

0132
182,063
178,653

0408
234,745
233,545

0847
192,285
191,215

0846
192,204
190,684
05
DN 06.1
40
0

0131
183,397
180,337

2004
180,445
176,795

0
D 425
N .1
50
0

0454
198,928
196,408

.1 0
01 80
20 N 1
D

0599
.1
DN 5
00

.1 0
99 80
00 N 1
D

04
D N 09.
60 1
0

0434
221,245
219,265

0504
196,7
194,9

0151
181,726
178,746

04
DN 10.
60 2
0

0401
229,009
227,469

0452
196,917
195,147

0453
197,926
195,516

0095
185,785
183,995

0410
238,15
236,97

EMB_0010
192,2
0

.1
53 50
04 N 3
D

3.1
015 900
DN

.1 0
00 80
01 N 1
D

.1
60 00
00 N 5
D

0094.1
DN 550

4.1
015 900
DN

.1
07 0 0
20 N 9
D

.1 0
02 80
20 N 1
D

.1
5 7 00
00 N 5
D

0600.1
DN 500

.1
08 0 0
02 N 9
D

.1 0
03 80
01 N 1
D

.1
55 00
00 N 5
D
0093.1
DN 550

.1
58 00
01 N 9
D

04
DN 10.
30 1
0

.1
00
04 500
DN

0443
218,066
216,176

0439
222,282
220,282

.1
43
04 500
DN

PF_0059
204
201

Col_Alta
201
198

0092.1
DN 550

.1
95 50
00 N 5
D

0152
183,466
180,636

0399
234,656
232,206

0440
222,728
220,978

.1
40
04 500
DN

.1
42
04 250
DN

0451
202,769
199,179

0090.1
DN 550

0153
185,749
183,019

0158
186,707
184,002

0398
235,234
233,584

0399.1
DN 500

.1
41
04 500
DN

0838.1
0
DN 40

PF _ 0
0
DN 8 59.1
00

0089.1
DN 550

.2
57 00
01 N 6
D

.1
57 0 0
01 N 9
D

0099
187,543
184,143

0392
223,19
220,9

0400
231,168
228,368

0860.1
DN 300

0845
195,655
193,645

0451.1
DN 1500

0831.1
DN 1500

0832
203,373
199,733

0860
204,642
203,522

0450
203,201
201,411

0828.1
DN 1500

3002
197,391
0

P.1
DN 300

.1
0830 0
0
DN 6

0835
201,512
200,542

0843
199,452
197,832

0832.2
DN 1500

.2 0
27
08 150
DN

0835.1
DN 300

.1 0
23
08 150
DN

0842.1
DN 300

0829
0829.1 202,356
DN 250 201,716

0442
217,915
216,945

.2
40
04 250
N
D

0833
204,274
202,344
.1
0833 00
DN 6

.1 0
27 5 0
20 N 1
D

0830
203,784
201,344

03
DN 98.
30 1
0

0441
223,119
221,469

P
210,2
208,5

0859.1
DN 500

0820
204,723
201,823

08
DN 22.
50 1
0

0066
205,866
203,176

0088
201,838 00
88.1
199,5
DN 550
0065
203,231
201,341

0156
187,891
185,581

0154
187,227
184,717

0157
188,347
185,887

0789
222,734
221,004

0395
231,443
228,963

7 .1
08 3 400
DN

0821.1
DN 500

3.1
058 500
DN

0834
204,648
202,958

0393
229,872
227,872

.1
97 0 0
03 N 2
D

0819
205,601
202,551

0066.1
DN 500

.1
56 00
01 N 6
D

0837
234,844
233,234
0838
226,507
225,417

0859
207,776
206,256

.1
54 00
00 N 5
D

0821
210,453
209,003

0087
210,098
207,398 0087.1
DN 550

0094
187,627
185,557

.1
92 50
03 N 3
D

0858
211,9
209

0818
206,489
203,289

0822
204,987
201,617

0836
228,55
227,16

0069.1
DN 300

0070
208,541
206,121

0084.1
DN 600

2007
190,4
187,5

0101
190,02
188,2

.1
0789 50
DN 3

0862
215,61
213

0817
207,985
204,635

PF_0040
207,3
204,7

0414
235,284
233,754

0070.1
DN 350

0389
222,205
220,465

.1
039 5 0
5
DN 3

0825
207,896
205,856

04
D N 14 .
30 1
0

08
D N 36 . 2
20
0

0815
213,823
210,553

0120.1
DN 350

0055
203,402
201,452

0086
210,121
206,721

0384
227,576
225,116

.1
12
04 200
DN

0826
209,284
207,154

PF_0048
210,9
209

0863
231
228

.1
13
04 400
DN

0585.1
DN 400

.1
81 00
05 N 5
D

0582
207,073
1
205,383
.
82 00
5
0 N4
D
0583
206,889
203,849

PF_0060
217,5
214,5

0358
213,3
211,6

0866
212,5
210,5

08
D N 63.
1
30
0

0072.1
DN 350

0083
213,918
211,818

0116.1
DN 350

.1
18 0
01 N 35
D

.1
0393 0
5
DN 3

0581
206,434
204,984

0379
228,563
226,373

0811
221,629
218,749

0079.1
DN 500 0074
213,43
0074.1
210
0112
DN 350
216,487
213,787

01
DN 21.
35 1
0

3.1
008 00
5
DN

0768
216,948
215,798

PF_0027
213,2
211,5

0585
207,918
206,148

0377
227,864
225,261

.1
0381 0
5
DN 3

0839
211,279
209,809

01
DN 2 4 .
35 1
0

PF_0058
221,3
218,4

0814
217,578
216,548

.1
0052 0
0
DN 5

7 .1
007 500
DN

0589
215,571
213,831

0124
218,184
216,654

0103
191,352
188,052

.1
0081 50
DN 3

0810
218,401
216,961

.P
PF_0027
DN 500

.1
80 00
05 N 5
D

0579.1
DN 500

0600
206,634
205,584

0586
209,323
207,503

.1
0857 0
0
DN 5

0.1
081 300
DN

.1
39
08 400
N
D

0857
226
223

PF_0005
215
213

5.1
00
_0
PF 400
DN

.1
12 0
08 35
N
D

.1
0110 50
3
DN

0592
211,227
209,357

0599
207,48
205,87

0809
218,579
216,319

01
DN 2 5
.
35 1
0

0376
226,32
223,9

9.1
037 50
3
DN

0598
208,254
206,854

0788
216,212
214,282

0593
214,042
212,252

0128
213,337
209,637

00
DN 2 9 .
40 1
0

7. 1
037 35 0
DN

0588
212,643
210,403

0788.1
DN 350

0812
231,854
230,634

0803
228,724
225,624

0808
223,045
220,385

.1 0
08
08 100
DN

PF_0001
219,4
217

6. 1
037 40 0
DN

.1
46 0
05 40
N
D

0597
209,063
207,633

0807
227,595
225,375

.1 0
07
08 100
DN

3.1
080 1000
DN

.1
40 0
08 40
DN

0546
211,952
210,652

0787
217,398
214,918

0806
231,695
230,135

.1
06
08 500
DN

5 .1
080 1000
DN

0548.1
0
DN 50

.1
45 0
05 40
DN

.2
46 0
05 50
N
D

0840
213,644
211,244

.1
88 0
05 50
DN

0547
209,557
208,077

0596
222,491
220,271

.1
51 00
00 N 5
D

0545
214,013
212,363
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4.0

Consideracions prèvies.

En el moment de la redacció del projecte executiu no es disposa encara de l’estudi geotècnic necessari per a concretar el càlcul definitiu d’aquests
elements estructurals. Per tant, els seus detalls executius es determinaran en fase d’obra amb el coneixement necessari de les característiques del
sòl que els suporta. Els estudis que segueixen a continuació contemplen diferents supòsits.
4.1.

Sustentació del terreny

Pendent d’estudi geotècnic.
4.2.

Descripció de l’estructura

Les seccions de contenció de les terres, s’adapten a les diferents situacions de projecte que hi ha. S’han previst varies situacions, i que més enllà
de les previsions que fa el projecte, s’adaptarà a l’obra.
- Murs en mènsula amb sabata sota el nivell més baix , i amb part de les terres a contenir que siguin roques.
- Murs en mènsula amb sabata sota el nivell més alt, considerant que les terres a contenir que es reblert.
4.3.

Bases de càlcul i accions considerades

Requisits previstos de resistència, estabilitat i d’aptitud al servei del conjunt de l’estructures previstes en aquest projecte s’ajusten l’ establert en el
CTE .
Període de servei
El període de servei previst és de 50 anys.
- Pesos propis
Materials:
Formigó armat
Acer estructural
Terreny existent

kN/m3
25.0
78.5
-

-Accions del terreny:
Les empentes del terreny sobre els murs i estan definits en l’annex de càlcul que s’adjunta a aquesta memòria, dons són variables per cada secció,
depenent de les seves particularitats geomètriques. Estan definits els aplicats en cada secció en els llistats de l’annex de memòria d’estructura.
- Sobrecàrregues d’ús
Sobrecàrrega sobre el terreny que desenvolupa empentes en els elements de contenció:
I 3.0 kN/m2 a la zona del carrer/plaça
- Accions sobre baranes i divisòries: Les baranes s’han dimensionat per una força horitzontal, lineal i uniforme aplicada a la vora superior de:
G: Coberta no transitable

0.8 kN/ml

C5: Zones d’aglomeració (sales de concerts, estadis,...:

3.0 kN/ml

Les parets divisòries s’han dimensionat per una força horitzontal, lineal i uniforme de 0.40 kN/ml, aplicada a 1.2 m d’alçada.

Es preveu que part de la fonamentació necessiti pous per arribar al nivell definit anteriorment. Queda per tant com responsabilitat de la D.F., la
comprovació que els fonaments es recolzen en el lloc definit. Tal com prescriu el DB-SE-C, s’haurà de ratificar les conclusions i les dades que ha
aportat l’estudi geotècnic de referència , amb les que s’ha redactat aquest projecte amb la visita del geòleg, una vegada que s’hagi efectuat tots els
moviments de les terres.

- Reducció de sobrecàrregues: no s’ha fet reducció de sobrecàrregues en els elements estructurals, ni verticals ni horitzontals.

Les tensió de treball utilitzada pel càlcul de la fonamentació garanteix, segons l’estudi geotècnic, un assentament inferior a 2,54 polzades.

-Acció del vent edifici nau:

S’ha realitzat també les comprovacions d’adherència de les armadures i de fissuració del formigó. S’ha comprovat els valors de Mfd i Vd de les
seccions indicades en la E.H.E.

No s’han considerat per les característiques de les estructures.

- Materials

- Accions tèrmiques:

Els materials utilitzats són:

No s’han tingut en compte efectes tèrmics, dons s’han realitzat junt de contracció que independitzen els murs amb peces menors a 7m,
- Càrrega de neu.

- El formigó pobre per pous i soleres HM-20/B/20/IIa Els recobriments seran 7cm La relació aigua/ciment i mínim contingut de ciment serà segons
l’indicat en la E.H.E. Control normal.
- El formigó per fonaments és HA-25/B/20/IIa. El cobriment de tots els elements serà mínim 3.5cm, utilitzant formigó de neteja, i quan no hagi
formigó de neteja seran 7cm. La relació aigua/ciment i mínim contingut de ciment serà, segons l’indicat en la E.H.E. Control normal.

No s’han considerat per les característiques de les estructures.
- Accions Accidentals (A): accions sísmiques, incendi, impacte de vehicles, altres accions accidentals derivades de l’ús.

- El formigó per contenció (fust dels murs pantalla i mènsula) és HA-30/B/12/IIIa. El cobriment de tots els elements serà mínim 3.0cm, utilitzant
impermeabilització en la cara de terres. La relació aigua/ciment i mínim contingut de ciment serà, segons l’indicat en la E.H.E. Control normal.
-Acer corrugat de fyk=500 N/mm2, s’utilitza el diagrama de càlcul tensió- deformació del acer segons l’article 38 de la E.H.E. El acer serà B
500S.

- Sisme:
L’acceleració sísmica bàsica de l’emplaçament és ab / g = 0,04 i l’edifici es classifica com d’importància moderada.

Coeficients parcials de seguretat dels materials per Estats Límit Últims (*)
Situació de projecte
Formigó γc
Acer d’armar γs
Persistent o transitòria
1.5
1.15
Accidental
1.3
1.0

Deformacions admissibles de la fonamentació:
-

Valors límit de la distorsió angular
Valors límit de la distorsió horitzontal
Assentaments màxims, en el seu cas

Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del CTE i són les següents:
Valors límit basats en la distorsió angular, β
Tipus d’estructura
Murs de contenció i estructures isostàtiques
Estructures reticulades amb envans

Límit
1/300
1/500

En aquest cas es limita també l’assentament màxim a 2.5 cm
Resistència i estabilitat:
No es preveuen afectacions per estructures de proximitat amb altres edificis ni infraestructures. Els serveis mantindran les distàncies per no
provocar afectacions, segons normativa vigent. Ni l’ambient ni l’ús han de provocar situacions d’alta agressivitat si els paràmetres es
compleixen segons l’establert.
Limitacions d’ús, les definides en quadre de ACCIONS PREVISTES.

4.4.

Sistema estructural

-Fonaments i contenció de terres
Murs mènsula:
Es preveu encastar els fonaments a profunditats variables en el nivell de roca (hipòtesi de treball a l’espera de geotècnic)
La solució prevista de fonament són sabates continues, treballant a una tensió màxima de 5.00kg/cm2 encastades mínim 50cm en aquest nivell.
La cota d’encastament es troba a una profunditat variable de , però en els sondejos realitzats es troba el nivell d’encastament a <1m. Respecte al
terreny actual.

(*)
Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen a les desviacions geomètriques màximes definides en el
punt 5.1.1 pel cas de l’acer i en el 5.3.d) pel cas de les seccions de formigó de l’annex 11 de la EHE-08
Pels Estats Límit de Servei els coeficients parcials de seguretat del formigó, l’acer i la fusta tenen el valor igual a la unitat.

-Geometria
Com a valor de càlcul de les seccions s’han agafat els valors nominals definits en els plànols del projecte i pel que fa a les toleràncies d’execució en
general s’estarà en el que es disposa a l’annex 11 de la EHE, junt amb les limitacions que s’estableixen particularment en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars.
-Coeficients de seguretat utilitzats
Els coeficients de seguretat emprats en el càlcul de la fonamentació s’ajusten a les prescripcions del DB SE C i són els següents:

Situació de
dimensionat

Tipus
Esfondrament
Estabilitat global
Lliscament

Persistent
o
transitòria

Materials
R
3,0
1,0
1,5

M
1,0
1,8
1,0

Accions
E
1,0
1,0
1,0

F
1,0
1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

0,9
1,8

1,0
1,0

2,0
1,0
1,1

1,0
1,2
1,0

1,0
1,0
1,0

1,0
1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

0,9
1,2

1,0
1,0

Bolc:
Accions estabilitzadores
Acciones desestabilitzadores

Extraordinària

Esfondrament
Estabilitat global
Lliscament
Bolc:
Accions estabilitzadores
Acciones desestabilitzadores

: coeficient parcial per a la resistència del terreny
M : coeficient parcial per a les propietats dels materials, incloses les del terreny
E : coeficient parcial per a l’efecte de les accions
F : coeficient parcial per a les accions

R

Els coeficients corresponents a la capacitat estructural dels elements de fonamentació i contenció són els establerts per la EHE-08 i s’especifiquen
a l’apartat MC 3.3 Estructura.
-Mètode de càlcul
Els murs de contenció s’han analitzat amb els programes CYPECAD V2010 nº llicencia 50100,
Pel càlcul de les sol·licitacions es fa un anàlisi lineal, pel mètode matricial de la rigidesa, basat en la hipòtesi de comportament elàstic-lineal dels
materials i en la consideració de l’equilibri de l’estructura sense deformar.
El DB SE-AE considera adequat aquest mètode per obtenir els esforços de l’estructura tant en Estat Límit de Servei (ELS) com en Estats Límits
Últims (ELU) i en qualsevol tipus d’estructura, sempre que els efectes de segon ordre siguin menyspreables.

4.5.

Annexes a la memòria estructural:
4.5.1.

Fitxa compliment de norma NCSE-02

4.5.2.

Dades de càlcul de les diferents seccions de mur de contenció

2.- Fitxa compliment de norma NCSE-02.
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MUR AMB TALO Hutil=5m REBLERT

MUR AMB TALO Hutil=5m REBLERT

Fecha: 13/01/15

1.- DATOS GENERALES

Fecha: 13/01/15

3.- ESQUEMA DE LAS FASES

Cota de la rasante: 0.00 m
0.30 t/m²

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m

(cm)

0.00 m

Enrase: Intradós

Rasante

50cm

0.00 m

Longitud del muro en planta: 10.00 m
Separación de las juntas: 15.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida

2.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
500

Cota de la roca: -5.00 m
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 50 %
Cota empuje pasivo: 0.50 m

-4.50 m

Tensión admisible: 5.00 kp/cm²

-5.00 m

-5.00 m
70

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60

ESTRATOS

-5.70 m

-5.70 m
45

Referencias Cota superior
1 - RELLENO

0.00 m

Descripción

RELLENO

Descripción

(cm)

4.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

RELLENO EN INTRADÓS
Referencias

175

Fase 1: Fase

Coeficientes de empuje

Activo trasdós: 0.33
Densidad aparente: 1.80 kg/dm³
Pasivo intradós: 3.00
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

50

Tipo

Cota

Datos

Fase inicial Fase final

Uniforme En superficie Valor: 0.3 t/m² Fase

Coeficientes de empuje

Activo trasdós: 0.33
Densidad aparente: 1.80 kg/dm³
Pasivo intradós: 3.00
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

Fase

5.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS
Cota
(m)

Página 1

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(t/m)
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

0.00

-0.49

0.61

0.12

0.02

0.39

0.00

-0.99

1.24

0.39

0.14

0.69

0.00

-1.49

1.86

0.81

0.44

0.99

0.00

-1.99

2.49

1.38

0.98

1.29

0.00

-2.49

3.11

2.10

1.84

1.59

0.00

-2.99

3.74

2.97

3.11

1.89

0.00

-3.49

4.36

3.99

4.84

2.19

0.00

-3.99

4.99

5.16

7.12

2.49

0.00

-4.49

5.61

6.48

10.03

2.79

0.00

-4.99

6.24

7.95

13.63

3.09

0.00

Máximos

6.25
Cota: -5.00 m

7.99
Cota: -5.00 m

13.71
Cota: -5.00 m

3.10
Cota: -5.00 m

0.00
Cota: 0.00 m
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MUR AMB TALO Hutil=5m REBLERT
Cota
(m)
Mínimos

Fecha: 13/01/15

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(t/m)
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)
0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.10
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(t/m)
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.49

0.61

0.07

0.01

0.29

0.00

-0.99

1.24

0.29

0.10

0.59

0.00

-1.49

1.86

0.66

0.33

0.89

0.00

-1.99

2.49

1.18

0.78

1.19

0.00

-2.49

3.11

1.85

1.53

1.49

0.00

-2.99

3.74

2.67

2.66

1.79

0.00

-3.49

4.36

3.64

4.23

2.09

0.00

-3.99

4.99

4.76

6.33

2.39

0.00

-4.49

5.61

6.03

9.02

2.69

0.00

-4.99

6.24

7.46

12.39

2.99

0.00

Máximos

6.25
Cota: -5.00 m

7.49
Cota: -5.00 m

12.46
Cota: -5.00 m

3.00
Cota: -5.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m
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MUR AMB TALO Hutil=4m REBLERT

MUR AMB TALO Hutil=4m REBLERT

Fecha: 13/01/15

1.- ACCIONES

Fecha: 13/01/15

4.- ESQUEMA DE LAS FASES

Empuje en el intradós: Pasivo
0.30 t/m²

Empuje en el trasdós: Activo

(cm)

0.00 m

Rasante

40cm

0.00 m

2.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 10.00 m
400

Separación de las juntas: 10.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida

3.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Cota de la roca: -4.00 m
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %

-3.50 m

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %

-4.00 m

-4.00 m
55

Porcentaje de empuje pasivo: 50 %
-4.55 m

Cota empuje pasivo: 0.50 m

-4.55 m

Tensión admisible: 5.00 kp/cm²

40

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60

ESTRATOS
Referencias Cota superior
1 - RELLENO

0.00 m

Descripción

Tipo

Descripción

Descripción

Cota

Datos

Fase inicial Fase final

Uniforme En superficie Valor: 0.3 t/m² Fase

Fase

6.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

Coeficientes de empuje

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS
Cota
(m)

RELLENO EN TRASDÓS
Relleno

(cm)

CARGAS EN EL TRASDÓS

Coeficientes de empuje

Activo trasdós: 0.33
Densidad aparente: 1.80 kg/dm³
Pasivo intradós: 3.00
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

Activo trasdós: 0.33
SORRA SAULO Densidad aparente: 1.80 kg/dm³
Pasivo intradós: 3.00
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

Referencias

140

5.- CARGAS

RELLENO EN INTRADÓS
Referencias

40

Fase 1: Fase

Coeficientes de empuje

Activo trasdós: 0.24
Densidad aparente: 2.00 kg/dm³
Pasivo intradós: 4.20
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 38.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

Página 1

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(t/m)
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

0.00

-0.39

0.39

0.08

0.01

0.33

0.00

-0.79

0.79

0.26

0.08

0.57

0.00

-1.19

1.19

0.54

0.24

0.81

0.00

-1.59

1.59

0.91

0.52

1.05

0.00

-1.99

1.99

1.38

0.98

1.29

0.00

-2.39

2.39

1.95

1.64

1.53

0.00

-2.79

2.79

2.61

2.55

1.77

0.00

-3.19

3.19

3.36

3.74

2.01

0.00

-3.59

3.59

4.21

5.25

2.25

0.00

-3.99

3.99

5.16

7.12

2.49

0.00

Máximos

4.00
Cota: -4.00 m

5.19
Cota: -4.00 m

7.18
Cota: -4.00 m

2.50
Cota: -4.00 m

0.00
Cota: 0.00 m
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Cota
(m)
Mínimos

Fecha: 13/01/15

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(t/m)
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)
0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.10
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(t/m)
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.39

0.39

0.04

0.01

0.23

0.00

-0.79

0.79

0.18

0.05

0.47

0.00

-1.19

1.19

0.42

0.17

0.71

0.00

-1.59

1.59

0.75

0.40

0.95

0.00

-1.99

1.99

1.18

0.78

1.19

0.00

-2.39

2.39

1.71

1.36

1.43

0.00

-2.79

2.79

2.33

2.16

1.67

0.00

-3.19

3.19

3.04

3.23

1.91

0.00

-3.59

3.59

3.86

4.61

2.15

0.00

-3.99

3.99

4.76

6.33

2.39

0.00

Máximos

4.00
Cota: -4.00 m

4.79
Cota: -4.00 m

6.38
Cota: -4.00 m

2.40
Cota: -4.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m
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MUR AMB TALO Hutil=3m REBLERT

MUR AMB TALO Hutil=3m REBLERT

Fecha: 13/01/15

1.- ACCIONES

Fecha: 13/01/15

4.- ESQUEMA DE LAS FASES

Empuje en el intradós: Pasivo
0.30 t/m²

Empuje en el trasdós: Activo

(cm)

0.00 m

Rasante

30cm

0.00 m

2.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 10.00 m
300

Separación de las juntas: 10.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida

3.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Cota de la roca: -3.00 m

-2.50 m

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %

-3.00 m

Evacuación por drenaje: 100 %

45

Porcentaje de empuje pasivo: 50 %

-3.00 m

-3.45 m

Cota empuje pasivo: 0.50 m

-3.45 m
30

Tensión admisible: 5.00 kp/cm²

ESTRATOS
Referencias Cota superior
0.00 m

Descripción

Descripción

Tipo

Relleno

Cota

Datos

Fase inicial Fase final

Uniforme En superficie Valor: 0.3 t/m² Fase

Fase

6.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

Coeficientes de empuje

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS
Cota
(m)

RELLENO EN TRASDÓS
Descripción

CARGAS EN EL TRASDÓS

Coeficientes de empuje

Activo trasdós: 0.33
Densidad aparente: 1.80 kg/dm³
Pasivo intradós: 3.00
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

Activo trasdós: 0.33
SORRA SAULO Densidad aparente: 1.80 kg/dm³
Pasivo intradós: 3.00
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

Referencias

(cm)

5.- CARGAS

RELLENO EN INTRADÓS
Referencias

110

Fase 1: Fase

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60

1 - RELLENO

30

Coeficientes de empuje

Activo trasdós: 0.24
Densidad aparente: 2.00 kg/dm³
Pasivo intradós: 4.20
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 38.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

Página 1

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(t/m)
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

0.00

-0.29

0.22

0.05

0.01

0.27

0.00

-0.59

0.44

0.16

0.04

0.45

0.00

-0.89

0.67

0.32

0.11

0.63

0.00

-1.19

0.89

0.54

0.24

0.81

0.00

-1.49

1.12

0.81

0.44

0.99

0.00

-1.79

1.34

1.13

0.73

1.17

0.00

-2.09

1.57

1.51

1.12

1.35

0.00

-2.39

1.79

1.95

1.64

1.53

0.00

-2.69

2.02

2.43

2.30

1.71

0.00

-2.99

2.24

2.97

3.11

1.89

0.00

Máximos

2.25
Cota: -3.00 m

2.99
Cota: -3.00 m

3.14
Cota: -3.00 m

1.90
Cota: -3.00 m

0.00
Cota: 0.00 m
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Cota
(m)
Mínimos

Fecha: 13/01/15

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(t/m)
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)
0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.10
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(t/m)
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.29

0.22

0.02

0.00

0.17

0.00

-0.59

0.44

0.10

0.02

0.35

0.00

-0.89

0.67

0.23

0.07

0.53

0.00

-1.19

0.89

0.42

0.17

0.71

0.00

-1.49

1.12

0.66

0.33

0.89

0.00

-1.79

1.34

0.96

0.57

1.07

0.00

-2.09

1.57

1.30

0.91

1.25

0.00

-2.39

1.79

1.71

1.36

1.43

0.00

-2.69

2.02

2.16

1.94

1.61

0.00

-2.99

2.24

2.67

2.66

1.79

0.00

Máximos

2.25
Cota: -3.00 m

2.69
Cota: -3.00 m

2.69
Cota: -3.00 m

1.80
Cota: -3.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m
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Selección de listados

Selección de listados

MUR AMB TALO Hutil=2m REBLERT

MUR AMB TALO Hutil=2m REBLERT

Fecha: 13/01/15

1.- ACCIONES

Fecha: 13/01/15

4.- ESQUEMA DE LAS FASES

Empuje en el intradós: Pasivo
0.30 t/m²

Empuje en el trasdós: Activo

(cm)

0.00 m

Rasante

25cm

0.00 m

2.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 10.00 m
200

Separación de las juntas: 10.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida

3.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

-1.50 m

Cota de la roca: -2.00 m
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %

-2.00 m

-2.00 m

35

Evacuación por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 50 %

-2.35 m

-2.35 m

Cota empuje pasivo: 0.50 m

50

Tensión admisible: 5.00 kp/cm²
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60

ESTRATOS
Referencias Cota superior
1 - RELLENO

0.00 m

75

(cm)

Descripción

5.- CARGAS

Activo trasdós: 0.33
Densidad aparente: 1.80 kg/dm³
Pasivo intradós: 3.00
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

Descripción

CARGAS EN EL TRASDÓS

Coeficientes de empuje
Tipo

Cota

Datos

Fase inicial Fase final

Uniforme En superficie Valor: 0.3 t/m² Fase

Fase

6.- RESULTADOS DE LAS FASES

RELLENO EN INTRADÓS
Referencias

25

Fase 1: Fase

Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

Coeficientes de empuje

Activo trasdós: 0.33
SORRA SAULO Densidad aparente: 1.80 kg/dm³
Pasivo intradós: 3.00
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS
Cota
(m)

Página 1

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(t/m)
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

0.00

-0.19

0.12

0.03

0.00

0.21

0.00

-0.39

0.24

0.08

0.01

0.33

0.00

-0.59

0.37

0.16

0.04

0.45

0.00

-0.79

0.49

0.26

0.08

0.57

0.00

-0.99

0.62

0.39

0.14

0.69

0.00

-1.19

0.74

0.54

0.24

0.81

0.00

-1.39

0.87

0.71

0.36

0.93

0.00

-1.59

0.99

0.91

0.52

1.05

0.00

-1.79

1.12

1.13

0.73

1.17

0.00

-1.99

1.24

1.38

0.98

1.29

0.00

Máximos

1.25
Cota: -2.00 m

1.39
Cota: -2.00 m

0.99
Cota: -2.00 m

1.30
Cota: -2.00 m

0.00
Cota: 0.00 m
Página 2

Selección de listados
MUR AMB TALO Hutil=2m REBLERT
Cota
(m)
Mínimos

Fecha: 13/01/15

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(t/m)
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)
0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.10
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(t/m)
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.19

0.12

0.01

0.00

0.11

0.00

-0.39

0.24

0.04

0.01

0.23

0.00

-0.59

0.37

0.10

0.02

0.35

0.00

-0.79

0.49

0.18

0.05

0.47

0.00

-0.99

0.62

0.29

0.10

0.59

0.00

-1.19

0.74

0.42

0.17

0.71

0.00

-1.39

0.87

0.58

0.27

0.83

0.00

-1.59

0.99

0.75

0.40

0.95

0.00

-1.79

1.12

0.96

0.57

1.07

0.00

-1.99

1.24

1.18

0.78

1.19

0.00

Máximos

1.25
Cota: -2.00 m

1.19
Cota: -2.00 m

0.79
Cota: -2.00 m

1.20
Cota: -2.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m
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Ferms i paviments.

5.

Ferms i paviments.

Índex
5.0. Reglamentació
5.1. Generalitats.
5.2. Ferms i Paviments.
5.3. Peces especials. Encintats
5.4. Justificació de les seccions

5.0

Reglamentació.

El present projecte queda regulat per totes les prescripcions detallades en el PG3.
5.1

Generalitats.

Tal i com s’ha introduït en la memòria del projecte, la pavimentació ha esta concebuda des de la continuïtat i uniformitat al llarg de
tots el carrers i espais públics del barri antic de Sentmenat des de la voluntat d’adequar-ne les seves característiques estètiques i
tècniques a la singularitat dels espais sobre els que s’assenta. En aquest sentit s’ha optat per l’elecció dels materials següents :
paviment de pòrfir de llamborda i de llosa regular, paviment continu d’asfalt negre, i elements especials de Granit Gris Quintana. La
zona de jocs infantils per a nens grans incorpora paviment de cautxú continu. La plaça central es resolt amb sauló.
5.2.

Ferms i Paviments.

Donades les característiques de l’estat del paviment s’ha cregut oportú substituir tots els ferms existents per uns de nous.
Per a la determinació dels diferents ferms que apareixen en el projecte s’han tingut en consideració diferents factors, com el tipus
d’esplanada existent, l’ús a que es destina el ferm i la intensitat de tràfic pesat.
- Càlcul de l’esplanada. Donat que es tracta d’una zona urbana que ha estat sotmesa al pas de vehicles es pot concloure que el tipus
de sòl existent es pot assimilar al tipus S2 (10<CBR<20). Amb un gruix mínim de 40 cm. podem considerar que es tracta d’una
esplanada tipus E2.
- Determinació del tràfic. El tràfic pesat present en les zones de vianants és degut fonamentalment al pas esporàdic d’algun camió de
tipus mitja. S’ha considerat una categoria de tràfic mitja, T2.
- Usos. Donades les característiques del lloc, on es fa difícil garantir que en cap moment puguin accedir vehicles pesats, s’ha
considerant en general una única tipologia d’us que admet aquest trànsit.
Determinades aquestes premisses podem fer la següent classificació de ferms existents en el projecte i distingir-ne les capes que el
composen en cada cas:
a. Paviment de pedra artificial de llamborda (possible pas de cotxes)
. Esplanada E2. Compactada al 95% PM
. 20cm de tot-u artificial al 98%
. 22 cm. de formigó en massa HM-20/P/20mm./IIa.
. 3 cm. de morter d’assentament M-15
. Paviment de pedra artificial de 10x10x 8
. Junts de 1-2cm i rejuntat amb morter tipus Pavifix.
. Neteja i enrasat de junta
b. . Paviment de llosa de pedra artificial (no pas de cotxes)
. Esplanada E2. Compactada al 95% PM
. 20cm de tot-u artificial al 98%
. 15 cm. de formigó en massa HM-20/P/20mm./IIa.

. 3 cm. de morter d’assentament M-15
. Paviment de llosa de pedra artificial de 40x20x8 cm.
. Junts de 1-2cm i rejuntat amb morter tipus Pavifix.
. Neteja i enrasat de junta
c. Paviment continu asfàltic negre (possible pas de cotxe)
. Esplanada E2. Compactada al 95% PM
. 20cm de tot-u artificial al 98%
. 22 cm. de formigó en massa HM-20/P/20mm./IIa.
. Capa de 5cm de gruix AC16SURF D B60/70
. Capa de 6cm de gruix AC22 Base SB60/70
d. Paviment de sauló
. Esplanada E2. Compactada al 95% PM
. 20 cm de sauló. Rehabilitació de l’existent, airejament, aportació, compactació i nivellació
5.3.

Peces especials. Encintats

Els diferents detalls i mesures que condicionen i matisen l’obra en temes de pavimentació queden explicitats en els plànols 02CF01,
02CF02, 02CF03 i 02CF04 Detalls de paviments, peces especials i mobiliari.
El material que resol les diferents peces especials del projecte és el granit tipus gris Quintana acabat flamejat.
Distingirem les següents peces o elements de paviment especials:
-Guals i paviment sobre l’encintat del camí Ral de BCN
- Llosa de granit 40x10x7 (gruix). Límit amb vorera
- Guals asfàltics, en l’entrega amb els carrers pendents de reurbanitzar.
- Peça especial de límit aparcament vehicles (topall) de granit gris Quintana
- Encintat superfície de sauló de granit gris Quintana
- Encintat perimetral jocs infantils. Trapezoidal.
5.4.

Justificació de les seccions.

Definició funcional
de la via urbana

Tipus
esplanada

SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERMS
Vehicles pesants diaris
270 > V > 50

Vehicles pesants diaris V > 270

V1

Accés a zones industrials especials o
terminals de càrrega
Autovies urbanes de gran capacitat

V2

Vehicles pesants diaris
50 > V > 15

Sectors residencials de més de 600
habitatges de més de 600 habitatges

Vehicles pesants
diaris 15 > V > 5

i vialitat principal a sectors
V3 Accés
residencials de 200 a 600 habitatges

Sectors industrials de més de 15 Ha

V4

Vialitat secundària de tot tipus
d'actuacions residencials

V5

Vials mixtos de vianantsn i
trànsit rodat

Sectors industrials de menys de 15 Ha

Tipus de paviment

E1

1FC1
F 25
C 15
S 20

1FF1
F 20
F 15
S 20

2FC1
F 22
C 15
S 20

2FB1
F 23
B 20
S 25

2FF1
F 16
F 15
S 20

3FS1
F 20
S 20

4FS1
F 18
S 20

5FS1
F 16
S 15

E2

1FC2
F 25
C 15
S 15

1FF2
F 20
F 15
S 15

2FC2
F 22
C 15
S 15

2FB2
F 23
B 20
S 20

2FF2
F 16
F 15
S 15

3FS2
F 20
S 15

4FS2
F 18
S 15

5FS2
F 16
S 10

E3

1FC3
F 25
C 15

1FF3
F 20
F 15

2FC3
F 22
C 15

2FB3
F 23
B 20

2FF3
F 16
F 15

3FS3
F 20

4FS3
F 18

5FS3
F 16

2AC1
Ar 6
Ai 6
C 18
S 20

2AB1
Ar 6
Ai 6
B 20
S 25

2AF1
Ar 6
F 20
S 25

2AA1
Ar 6
Ai 6
Ab 13
S 25

3AC1
Ar
Ai
C
S

6
6
18
20

3AB1
Ar 6
Ai 6
B 20
S 20

3AF1
Ar 6
F 16
S 20

3AA1
Ar 6
Ai 10
S 20

4AC1
Ar 6
C 16
S 20

4AB1
Ar 6
B 20
S 20

4AA1
Ar 6
Ai 6
S 20

5AB1
Ar 6
B 20

F
Paviment de formigó
S'ha considerat HP-40
En el cas de considerar HP-35, cal
incrementar en 2 cm el gruix del
paviment

E1

A
Paviment asfàltic

E2

E3

P
Paviment de peces de formigó

1AC2
Ar 6
Ai 9
C 22
S 20

1AF2
Ar 6
Ai 6
F 22
S 20

1AA2
Ar 6
Ai 6
Ab 13
S 20

2AC2
Ar 6
Ai 6
C 18
S 15

2AB2
Ar 6
Ai 6
B 20
S 15

2AF2
Ar 6
F 20
S 15

2AA2
Ar 6
Ai 6
Ab 10
S 20

3AC2
Ar
Ai
C
S

6
6
18
15

3AB2
Ar 6
Ai 6
B 20
S 15

3AF2
Ar 6
F 16
S 15

3AA2
Ar 6
Ai 10
S 15

4AC2
Ar 6
C 16
S 15

4AB2
Ar 6
B 20
S 15

4AA2
Ar 6
Ai 6
S 15

5AB2
Ar 6
B 15

1AC3
Ar 6
Ai 9
C 22

1AF3
Ar 6
Ai 6
F 22

1AA3
Ar 6
Ai 6
Ab 16

2AC3
Ar 6
Ai 6
C 21

2AB3
Ar 6
Ai 6
B 23

2AF3
Ar 6
F 20
50

2AA3
Ar 6
Ai 6
Ab 13

3AC3
Ar 6
Ai 6
C 21

3AB3
Ar 6
Ai 6
B 25

3AF3
Ar 6
F 16

3AA3
Ar 6
Ai 13

4AC3
Ar 6
C 19

4AB3
Ar 6
B 25

4AA3
Ar 6
Ai 8

5AB3
Ar 6
B 10

E1

1LLF1
LL 12+3
F 23
S 25

2LLF1
LL 12+3
F 19
S 25

2LLF1'
LL 10+3
F 21
S 25

3LLB1
LL 10+3
B 20
S 25

3LLF1
LL 10+3
F 15
S 20

3LLF1'
LL 8+3
F 10
S 20

4LLB1
LL 8+3
B 20
S 25

5LLS1
LL 6+3
S 20

5RF1
R 4+2
F 10
S 15

5PS1'
P 6/8+3
S 20

E2

1LLF2
LL 12+3
F 23
S 20

2LLF2
LL 12+3
F 19
S 20

2LLF2'
LL 10+3
F 21
S 20

3LLB2
LL 10+3
B 20
S 20

3LLF2
LL 10+3
F 15
S 15

3LLF2'
LL 8+3
F 10
S 15

4LLB2
LL 8+3
B 20
S 15

5LLS2
LL 6+3
S 15

5RF2
R 4+2
F 10

5PS2'
P 6/8+3
S 15

E3

1LLF3
LL 12+3
F 23

2LLF3'
LL 12+3
F 19

2LLF3'
LL 10+3
F 21

3LLB3
LL 10+3
B 25

3LLF3
LL 10+3
F 15

3LLF3'
LL 8+3
F 10

4LLB3
LL 8+3
B 25

5LLS1
LL 6+3

5RF1
R 4+2
F 10

5PS1'
P 6/8+3

Ar

Asfalt - Rodadura

F

Formigó

LL

Ai

Asfalt - Intermitja

C

Grava-ciment

R

Llamborda
Rajol hidràulic

Ab

Base asfàltica

S

Subbase granular

B

Base granular

P

Altres

Annex 6.

Enllumenat Públic

6.

Enllumenat públic.

Índex
Ja que es tracta d’una zona en casc urbà, però sense gran activitat nocturna, el resplendor lluminós nocturn serà de tipus E3.

6.1

6.1.

Objecte.

6.2.
6.3.

Descripció de la Instal·lació.
Estudi Lumínic.

Les limitacions d’aquesta instal·lació, en quant a emissió llumínica intrusa o molesta, serà per tant:
Paràmetres luminotècnics
Flux hemisfèric superior
Luminància vertical
Intensitat lluminosa emesa per les lluminàries
Luminància mitjana a les façanes
Luminància màxima a les façanes

Objecte d’aquest estudi.

Com a conseqüència de la realització del projecte de la reurbanització de la plaça Lluis Companys de Sentmenat, aquesta memòria descriu la
instal·lació necessària per al seu enllumenat.

Les limitacions d’aquesta instal·lació, en quant a emissió llumínica intrusa o molesta, serà per tant:
Paràmetres luminotècnics

El present projecte s’ha realitzat tenint en compte les següents normatives i directrius:



Tipus de làmpades

Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Eficiència Energètica en Instal·lacions d’Enllumenat
Exterior
Directrius del Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sentmenat i Rubatec (empresa que porta el manteniment de l’enllumenat)

Flux hemisfèric superior

FHS

Enlluernament pertorbador
Les Línies de distribució i canalització acompleixen amb les instruccions facilitades per l’empresa Rubatec.
Il·luminació intrús
6.2.

Descripció de la instal·lació. Prestacions i paràmetres funcionals.

6.2.1.

Paràmetres de càlcul

Intensitat lluminosa màxima en direcció a àrees
protegides (kcd)
Luminància màxima a les façanes

Tractant-se de una zona per a vianants, amb caràcter de plaça, l’objectiu és obtenir uns valors mitjos de il·luminació al voltant de 20 lux.
D’acord amb el Reglament d’Eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior, podem classificar aquesta zona com:
Zona

Tipus

1

E Via per a vianants.

1

Enllumenat de Passarel·les per a vianants,
Escales i rampes

Subtipus
E1 Espais per vianants de connexió,
carrers per a vianants, i voreres al llarg
de la calçada, amb flux de vianants
normal

Classe d’il·luminació

Escales

CE1

Valors màxims
<15%
10 lux
10.000 cd
10 cd/m2
60 cd/m2

FHS
Ev
I
Lm
Lmax

Índex d’enlluernament

Il·luminació zona de vehicles

S2 / S3 / S4

Il·luminació zona de vianants

Lmax

Vespre

Valors màxims
Preferentment sodi

nit

Preferentment sodi

Vespre

<15%

nit

<15%

Vespre

15%

nit

15%

Vespre

10

nit

5

Vespre

100

nit

1

Vespre

10 cd/m2

nit
Alçada llum de 4,5mts
De 4,5 a 6mts
Mes de 6mts
Transit elevat
Transit moderat
Transit baix
Transit escàs
Transit elevat
Transit moderat
Transit baix
Transit escàs

5 cd/m2
4.000
5.500
7.000
35
25
15
10
20
10
6
5

Els paràmetres a tenir en compte seran:
Luminància de la superfície de la calçada en condicions seques.

Il·luminació
dels voltants

Classe

Relació
entorn SR

CE1
S2
S3
S4

Enlluernament
pertorbador
Luminància
Iluminància
Iluminància
Uniformitat
Increment
Uniformitat
Uniformitat
mitjana
mitjana
mínima
longitudinal
Umbral
mitjana Um
Global Uo
Lm (cd/m2)
Lux (lm/m2)
Lux (lm/m2)
Un
Ti (%)
30
0,40
≥10
≥3
0,30
≥7,5
≥1,5
0,20
≥5
≥1
0,20
Nota: Per a el càlcul del valor de Il·luminància, s’han pres els valors de les taules del CIE per a RIII i Q0=0,07)

-

Per aquestes condicions, s’han seleccionat les llumeneres següents, segons es tracti de columna o braç:
Tipus 1: Fanal Model Mínima de Roura. 32W
6.2.2.

Previsió de càrregues.

Les modificacions a realitzar als quadres elèctrics son les següents:
. Quadre J existent situat al camí Ral de BCN. Es planteja treure una nova línea que alimenti el nou quadre de festes previst a la plaça.
La resta de la il.luminació s’alimenta amb les mateixes línees actuals que alimenten la plaça, perllongant els seus traçats.

Qtat
9

Equip
Existents a projecte
Lluminàries de Led de 32W (Mínima)

Potència (amb equips
auxiliars)

Potència total

32W

288W

La nova potència és inferior a l’existent actualment, per a la qual cosa no serà necessari modificar la contractació.

Les parts metàl·liques accessibles dels suports de lluminàries estaran connectades a terra. El conductor de protecció que uneix cada fanal amb
l’elèctrode serà de coure unipolar aïllat de tensió assignada 450/750V, amb recobriment verd-groc i secció 16mm2.
6.2.3.7 Posada a terra.

2.2 Potència necessària per a la contractació.
Segons les potències que s’ha justificat a l’apartat anterior, i d’acord amb les instruccions dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sentmenat
(Rubatec), no serà necessari realitzar cap modificació a les contractacions existents, ja que modifiquem lleument la potència.

En compliment dels paràmetres del punt 4 de la ITC-BT-09, la resistència de posada a terra serà inferior a 30. Cadascun dels fanals disposarà
d’una placa de terra. Aquestes plaques aniran unides entre sí per un anell de cable de coure nu, de secció 35mm2, que transcorrerà per fora de les
canalitzacions dels cables d’alimentació.

6.2.3

6.3. Avaluació energètica i Estudi lumínic

Exposició de la solució triada.

Complirà en tot moment amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, segons Reial Decret 842/2002, les Normes UNE citades al Reglament
anterior i les especificacions particulars de l’Empresa Subministradora d’energia elèctrica. En concret, i de forma especial, complirà amb la ITC-BT09 del citat Reglament, referida a les instal·lacions d’enllumenat exterior.
6.2.3.1 Escomesa.
L’escomesa es l’existent, realitzada per la Companyia Subministradora, segons disposa l’Article 15 del Reglament Electrotècnic. De tipus soterrada,
amb cables aïllats, finalitzarà amb una caixa general de protecció, a continuació de la qual es disposaran els equips de mesura.
La tensió nominal de distribució serà 3x400/230 V, amb una freqüència de 50 Hz. Aquests valors són també els considerats a efectes de càlcul per
a la resta de la instal·lació.
6.2.3.2 Derivació individual.
La derivació des de la Caixa General de Protecció fins als quadres de protecció i mesura serà una línia de 4x10+T10mm2, es farà amb conductor
tipus RV0,6/1kV, sota tub de 63mm. Els conductors de fase seran de color marró, negre i gris; el neutre serà blau cel; el conductor de protecció
serà de color groc-verd. S’inclourà un fil de comandament, de secció 1,5mm2 i color vermell, per possibilitar l’aplicació de la doble tarificació.
6.2.3.3 Quadre de Protecció i Mesura.
El quadre s’allotjarà al punt més proper a la xarxa de distribució pública, quedant allunyat o protegit convenientment d’altres instal·lacions públiques
o privades. Tractant-se d’una escomesa de tipus subterrània, el quadre estarà en una caseta d’obra, amb pany o cadenat que permeti l’accés
exclusiu del personal autoritzat.
L’equip de protecció i mesura serà del tipus homologat T2 i estarà situat en un mòdul independent. Contindrà l’interruptor ICPM d’acord amb les
especificacions determinades per la companyia subministradora.
6.2.3.4 Distribució.
El Quadre de Distribució a utilitzar serà del tipus especificat per l’empresa subministradora. Protegirà la línia contra sobreintensitats i corrents de
defecte a terra. En aquest casm, serà l’existent en l’àmbit de projecte.
La xarxa de distribució serà soterrada.
El detall i composició del quadre i de les línies queda reflectit a l’esquema unifilar adjunt, realitzat segons les càrregues previstes i amb els càlculs
justificats que es troben especificats a l’Annex A (Fulls de càlcul del dimensionat de la instal·lació).
6.2.3.5 Arquetes de pas, registres i arquetes de derivació.
Els pericons de registre es situaran a passos de calçada, canvis de direcció i davant dels quadres elèctrics. Tindran unes mides de 40x40x60 cm i
de 60x60x60 cm els de davant dels quadres elèctrics i compliran les següents especificacions:




.

Les tapes disposaran d’un marc d’acer inoxidable en calent laminat segons ISO 630 i estaran realitzades en fosa dúctil ISO 1083/En
1563, compliran la norma EN-124, disposaran del certificat AENOR de producte vigent, tindran un pes de 27kg, seran extraïbles, obriran
més de 90º (màxim 120º) i tindran un dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat a un angle ≥ a 90º, un esforç d’aixecament
entorn als 15kg i tant el desbloqueig com l’obertura serà amb clau.
Les derivacions a punt de llum no es faran as pericons de registre, sinó que s’efectuaran a caixes aïllants situades a l’interior del suport,
duent a terme la secció de fases de manera alternativa, a fi d’equilibrar la càrrega assignada a cada fase. Les derivacions es protegiran
mitjançant fusibles tipus UTE de calibre adequat.
Els entroncaments entre conductors s’efectuaran amb la major cura possible i amb els elements adequats, de tal manera que la unió
garanteixi les mateixes condicions de seguretat que la resta de la línia, tant mecànica com elèctricament.
Es preveuen unes arquetes de pas per tal de facilitar la col.locació de les línees a través dels murs.

6.2.3.6 Protecció contra contactes directes i indirectes.

Potència de la instal·lació; diverses llumeneres amb un total de 288W
il·luminància mitjana: Es considera la calculada de ≈20 lux
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Plaça Lluis Companys / Datos de planificación
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Plaça Lluis Companys / Lista de luminarias
9 Pieza

ROURA LLUM MINIMA (Tipo 1)
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 3861 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3884 lm
Potencia de las luminarias: 32.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 12 49 88 99 99
Lámpara: 1 x 6x 0.5A (3000K) (Factor de
corrección 1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.

9 Pieza

ROURA [16.02] LUMINARIA ROURA LED (Tipo Dispone de una imagen
1)
de la luminaria en
N° de artículo: [16.02]
nuestro catálogo de
Flujo luminoso (Luminaria): 2225 lm
luminarias.
Flujo luminoso (Lámparas): 2372 lm
Potencia de las luminarias: 18.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33 64 92 100 94
Lámpara: 1 x 16x 0.4A (3000K) (Factor de
corrección 1.000).

Escala 1:739

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

9

2

9

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

3861

3884

32.0

2225

2372

18.0

56304

450.0

ROURA LLUM MINIMA (Tipo 1)* (1.000)
ROURA [16.02] LUMINARIA ROURA LED
(Tipo 1)* (1.000)

*Especificaciones técnicas modificadas

Total:

54777

Total:
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Plaça Lluis Companys / Luminarias (lista de coordenadas)
ROURA LLUM MINIMA (Tipo 1)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

X
9.173
41.827
55.039
69.050
80.197
91.344
67.052
55.742
47.354

Posición [m]

Y
7.242
15.887
15.844
15.844
15.844
15.820
28.826
34.091
26.344

Z
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000

Departamento Técnico
(+34) 935 448 361
(+34) 935 740 136
tecnico@iluminacionroura.es

Plaça Lluis Companys / Luminarias (lista de coordenadas)
ROURA [16.02] LUMINARIA ROURA LED (Tipo 1)

3861 lm, 32.0 W, 1 x 1 x 6x 0.5A (3000K) (Factor de corrección 1.000).

N°

Proyecto elaborado por
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Fax
e-Mail

INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A.
Avda. Mar Mediterrani, 10
08130 Sta. Perpetua de Mogoda
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2225 lm, 18.0 W, 1 x 1 x 16x 0.4A (3000K) (Factor de corrección 1.000).

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotación [°]
Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Z
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

X
18.654
28.618
43.855
58.254
74.139
88.305
103.210
92.005
77.439

Posición [m]

Y
13.026
6.915
6.893
6.872
6.849
6.828
6.912
25.576
22.322

Z
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotación [°]
Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Z
180.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-160.0
-170.9
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Plaça Lluis Companys / Rendering (procesado) en 3D

Escala 1 : 739
Lista de superficies de cálculo
N°

Designación

Tipo

Trama

1
2
3
4

Vial
Plaça 1
Plaça 2
Zona de jocs

perpendicular
perpendicular
perpendicular
perpendicular

53 x 13
26 x 11
13 x 13
11 x 7

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

Emin / Emax

19
21
18
19

8.56
8.78
9.50
12

28
32
25
28

0.441
0.414
0.522
0.611

0.305
0.276
0.388
0.421

Resumen de los resultados
Tipo
perpendicular

Cantidad
4

Media [lx]
20

Min [lx]
8.56

Max [lx]
32

Emin / Em
0.43

Emin / Emax
0.27
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Plaça Lluis Companys / Rendering (procesado) de colores falsos
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Plaça Lluis Companys / Vial / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 694
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(103.000 m, 6.055 m, 0.000 m)

Trama: 53 x 13 Puntos
Em [lx]
19

Página 9

Emin [lx]
8.56

Emax [lx]
28

Emin / Em
0.441

Emin / Emax
0.305
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Plaça Lluis Companys / Vial / Gráfico de valores (E, perpendicular)
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Plaça Lluis Companys / Plaça 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 694
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(103.000 m, 6.055 m, 0.000 m)

Valores en Lux, Escala 1 : 402

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(38.272 m, 12.404 m, 0.000 m)
Trama: 53 x 13 Puntos
Em [lx]
19

Emin [lx]
8.56

Emax [lx]
28

Emin / Em
0.441

Emin / Emax
0.305
Trama: 26 x 11 Puntos
Em [lx]
21
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Emin [lx]
8.78

Emax [lx]
32

Emin / Em
0.414

Emin / Emax
0.276
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No pudieron representarse todos los valores calculados.
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Plaça Lluis Companys / Plaça 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 402

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(38.272 m, 12.404 m, 0.000 m)

Trama: 26 x 11 Puntos
Em [lx]
21

Emin [lx]
8.78

Emax [lx]
32

Emin / Em
0.414

Emin / Emax
0.276

Valores en Lux, Escala 1 : 158

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(50.021 m, 32.450 m, 0.000 m)

Trama: 13 x 13 Puntos
Em [lx]
18

Página 13

Emin [lx]
9.50

Emax [lx]
25

Emin / Em
0.522

Emin / Emax
0.388
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Plaça Lluis Companys / Plaça 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Valores en Lux, Escala 1 : 158

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(50.021 m, 32.450 m, 0.000 m)
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Plaça Lluis Companys / Zona de jocs / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 79

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(66.235 m, 18.262 m, 0.000 m)

Trama: 11 x 7 Puntos
Trama: 13 x 13 Puntos
Em [lx]
18

Emin [lx]
9.50

Emax [lx]
25

Emin / Em
0.522

Emin / Emax
0.388
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Em [lx]
19

Emin [lx]
12

Emax [lx]
28

Emin / Em
0.611

Emin / Emax
0.421
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Plaça Lluis Companys / Zona de jocs / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 79
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(66.235 m, 18.262 m, 0.000 m)

Trama: 11 x 7 Puntos
Em [lx]
19

Emin [lx]
12

Emax [lx]
28

Emin / Em
0.611

Emin / Emax
0.421
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Avaluació energètica
Plaça Lluis Companys - Sentmenat

Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència
energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques
complementàries EA-01 i EA-07

Dades de la instal·lació d'enllumenat
Superfície il·luminada (m2)
Il·luminància mitja en servei (lux)
Potència activa total instal·lada (W)
Tipus d'enllumenat

1674,0
20,0
450,0
Vial funcional

Vial funcional
Vial ambiental

Eficiència energètica de la instal·lació ( ɸ)
Eficiencia energética:

2
74,40 m ·lux/W

Requeriments mínims d'eficiència energètica
La instal·lació d'enllumenat a la que es refereix aquest informe, ha d'acomplir una
mínima d'eficiència energètica segons ITC-EA-01 de valor:
2
17,5 m ·lux/W

Qualificació energètica de la instal·lació
Índex d'eficiència energètica (Iİ):
Índex de consum energètic (ICE):
Hores de funcionamient anuals:
Consumo d'energia anual (kWh/any):
Emissions de CO2 anual (kg):

2,9
0,3
4200
1890
421,5

Emissions de SO2 anual (g):

786,2

Emissions de NOx anual (g):

595,4
A
A +425%
A
A
A
A
A
A

Annex 7.

Plantació i Reg

7.

Plantació i reg.

Índex

7.a-

Plantació
a1.

Generalitats.

a2.

Especificacions tècniques.
a2.1. Elecció d’exemplars
a2.2. Plantació d’arbrat
a2.3. Plantació d’arbustiva
a2.4. senyalització d’ús
a2.5. Manteniment

7.b-

Reg
b1.
b2 .
b3.
b4.
b5.

7.a

Plantació

a1.

Generalitats.

Objecte del projecte.
Dades del projecte.
Reglamentació.
Antecedents i bases de disseny.
Descripció de la instal·lació de reg.

La poca vegetació existent és retira, donat el seu estat i adequació El projecte pretén recuperar vegetacions paisatgísticament properes,
tot reconeixent que la plaça esdevé una de les portes d’accés al casc antic de Sentmenat. En la documentació gràfica s’especifica la ubicació de
la plantació a dur a terme. Ha estat d’aplicació la normativa següent:
.

Plec de Condicions Tècnic facultatives d’Obra Nova de Jardineria..

- Arbrat.
. Existent:
. De nova plantació:
- Arbustiva.

Alçada/Perímetre

Presentació

Ubicació

P: 30/35 cm
H: 225/250 cm
20-25
25-30
400-450

C.(cont.)
C.(cont.)
CT (pa terra)
RD (arrel nua)
C

Sauló
Residus
Banda aparcament
Plaça pavimentada
diferents llocs

Presentació

Unitats

Ubicació

Plumbago auriculata
Partenocisssus tricuspidata
Lobularia maritima
Phlomis purpurea
Polígala
Roser paisatgístic

contenidor 3l.
contenidor 3l.
contenidor 3l.
contenidor 5l.
contenidor 3l.
contenidor 3l.

4 u./m²
0.5 u./m²
16 u/ m²
2 u/ m²
10
2 u/ m²

Parterre petit
Parterre petit
jardineres
jardineres
jardineres
escultura MHP. Lluis Companys.

Mulching (restes de poda)
Sauló

Alçada/Perímetre
4-5 cm de gruix
4-5 cm de gruix

Presentació

Pinus pinea (tutors 4)
Laurus nobilis piramidalis
Cercis siliquastrum
Paulownia tomentosa
Cupresus sempervirens “strict ”
- Arbustiva.

- Cobertura:

Unitats

Ubicació
Paterres i jardineres
Escossells

El volum d’excavació es de 2 m³. per arbre i 3 m³. per palmera (si ni ha). La plantació incorpora la substitució del 100 % de la terra natural
existent per terra adobada amb adob orgànic fermentat, 1 Kg de fertilitzant “Agrosil”, un tub corrugat d’airejació de diàmetre de 50 cm. i 150 cm.
de llarg i retenidors d’humitat i tutors de fusta en cas necessari.
a2.

Especificacions tècniques.

Les especificacions de caràcter tècnic que se seguiran durant l’obre són las que tot seguit es descriuen, i que fan referència a l’elecció de
l’espècie, a la seva plantació i al posterior manteniment.

7.b-

REG

a2.1.

b1.

Objecte del projecte.

Elecció d’exemplars

El projecte preveu que tots els exemplars que s’hagin de col·locar en la urbanització hauran de ser escollits en viver per la direcció facultativa o la
persona nomenada per ella.
a2.2.

Plantació d’arbrat.

Volum del forat de plantació :
- 2 m³ per arbre.
- 3 m³ per palmera.
El gruix de les terres aptes per a les plantacions ha de ser 30 cm. en les zones de gespa, entre 50 i 60 cm. en les zones d’arbust i d’1 m. en els
arbres. Per sota d’aquestes terres n’hi ha d’haver de textura franca amb bona capacitat de drenatge.
Per cada exemplar d’arbre afegir i barrejar:
- Substitució del 100% de terra natural existent
- Aportació de terra adobada amb adob orgànic fermentat
- 1-2 kg/m³. de fertilitzant “agrosil”
- 1 Kg/m³ d’estimulador d’arrelament.
- Tub corrugat de 50 mm. 1.50 m. de llargària.
- Retenidors d’humitat.
- Dos tutors de fusta tractada a l’autoclau

Reg. La present memòria es refereix al projecte d’urbanització de la Pl Lluís Companys de Sentmenat. Actualment la plaça no està equipada amb
xarxa de reg ni boques de reg. La instal·lació projectada correspon a la nova instal.lació de xarxa de reg i boques de reg que haurà d’alimentar la
nova plantació proposada.
b2.

Dades del projecte.

El següent projecte de reg correspon a la urbanització de la Pl Lluís Companys de Sentmenat que es porta a terme per càrrec de l’Ajuntament de
Sentmenat.
La Companyia subministradora d’aigua és Sorea.
b3.

Reglamentació.

La instal·lació està subjecta o es recomanen les següents normatives, així com els requisits tècnics que l’Institut Municipal de Parcs i Jardins
pogués considerar d’aplicació en el present projecte:
.

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. 1.994.

.

Manual de reg de Parcs i Jardins. Parcs i Jardins de Barcelona, I.M. Maig 2008

La terra apta per les plantacions ha d’incloure entre un 1,57 i 2,32 % sms de matèria orgànica, amb textura arenosa, exempta de materials amb
granulometria superior als 8 mm. i amb un pH entre 7,5 i 7,7. i contingut en fertilitzant de 1-2 kg/m³. així com estimulador d’arrelament d’1 Kg/m³
Dita terra ha d’estar lliure de patògens, males herbes i contaminants.

.
.

Instal·lació de Fontaneria:
Norma Bàsica de Instal·lacions Interiors d’Aigua del Ministeri d’Indústria i Energia. Ordre de 9 de Desembre del 1975.

La totalitat de les terres s’ha de canviar en el moment de la plantació si s’observa que aquestes són de mala qualitat.

.

Els equips i materials a utilitzar, compliran lo especificat en la Normativa Nacional i les Normes UNE.

En cas de proximitat amb elements de clavegueram o sanejament, aquell se protegirà amb un geotextil. Durant tot el període que duri l’obra,
l’arbrat existent estarà protegit en tot el seu perímetre I fins a una alçada mínima de 2,5 metres d’alçada, amb taulons de fusta que cobriran tot el
perímetre del tronc.

.

La instal·lació està prevista en polietilè d’alta densitat i seguiran obligatòriament la normativa UNE. Les mides i toleràncies,
característiques mecàniques i condicions tècniques de subministrament s’ajustaran a aquesta normativa.

b4.
a2.3.

Plantació arbustiva.

Per cada m² de superfície de plantació afegir i barrejar:
- 10 cm. de turba o fems ben compostos
- Adob de fons d’alliberament lent de riquesa 15N/9P/15K amb dosi segons fabricant
La terra apta per les plantacions ha de ser adobada garbellada o terra de jardí amb un 12 % del seu volum de matèria orgànica, amb textura franca
o franca arenosa, exempta de materials amb granulometria superior als 14 mm. i amb un pH entre 6,5 i 7,5. Dita terra ha d’estar lliure de
patògens, males herbes i contaminants.

Antecedents. bases de disseny.

El present projecte inclou especificacions descriptives i tècniques sobre la connexió amb la xarxa, la mesura del consum, la distribució i els
conductors. El conjunt, les Instal·lacions parcials i els equips components del sistema proposat han estat projectats tenint en compte les següents
consideracions base.
La instal·lació de reg serà subministrada mitjançant escomesa existent, des de la xarxa general fins l’armari destinat per la seva col·locació amb
cabal i pressió suficient. A partir del “by pass” mestre , la xarxa es divideix en una xarxa primària que alimenta les boques de reg i una xarxa
primària de reg que alimenta les xarxes secundàries de degoteig d’arbrat i xarxa de degoteig del parterre, cadascuna amb el seu corresponent “by
pass” sectorial.

El projecte inclou senyalització d’ús i rètols cívics consistent en pictogrames d’uns quaranta centímetres d’alçada col·locats en els extrems de la
plaça Assemblea de Catalunya a tocar de dels parterres, i de la superfície de sauló.

El sistema de distribució respondrà a l’esquema d’una centraleta programable horària, model IMAGE DOBLE PROGRAMA amb 4 estacions.
Aquests models mantenen el programa en memòria durant 24 hores i en cas d’anul·lar-se aquest, a les 8 hores de tornar el corrent elèctric,
s’inicia un programa d’emergència que posa en marxa 10 minuts cada estació un cop al dia. Els temps de programació van des de 1 fins a 4
hores en passos d’1 minut fins a 8 arrencades per dia i programa. Cada programador portarà incorporat un pluviòmetre electrònic model Rain
Check, de la marca Rain Bird, per evitar automàticament, en cas de pluja, un cicle de reg superflu.

a2.5.

L’escomesa de les boques de reg dóna servei a dues noves boques amb un radi d’acció cadascuna d’elles de 25 m.

a2.4.

Senyalització d’ús

Manteniment

Donat que las característiques de las plantacions no s’han pensat en funció d’un manteniment particular pel cas i que las espècies proposades no
revesteixen especial atenció per tractar-se d’arbres amb poques exigències, es prevéu el manteniment estacional propi de las espècies d’acord
amb el bon saber dels jardiners encarregats del seu manteniment.
Durant l’any de garantia, el manteniment de l’enjardinament així com de l’arbrat anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària de l’execució de les
obres corresponents.

No està previst tractament corrector d’aigua, totes les Instal·lacions han estat projectades tenint en compte la normativa actual, particularment les
Normes Bàsiques per les Instal·lacions interiors de subministrament d’aigua, recomanacions ITE-IF i directrius de la companyia subministradora.

b5.

Descripció de la instal·lació de reg.

El projecte de reg per a la plaça Lluis Company està realitzat seguint els criteris i les prescripcions tècniques dictaminades per Parcs i Jardins de
l’Ajuntament de Barcelona, que es pren com a referència donat que Senmenat no en té d’específic. Recull la sol.licitut d’un nou comptador, situat
a la plaça a la banda de la tarima i d’una xarxa primària de boques de reg i una de reg de nova creació consistent en un “by pass mestre” que
alimenta 2 sectors, cadascun d’ells amb el seu “by pass sectorial”: un anells de degotadors d’arbres i un de degotadors de parterres tipus tecline. El circuit de reg per degoteig disposa de vàlvules de descàrrega o drenatge connectades a embornals. En tots els creuaments es disposarà
de vàlvules i arquetes de pas a cada banda del creuament. Es preveu la col·locació d’un nou armari de reg amb sensor de pluja amb una
escomesa elèctrica procedent del quadre d’enllumenat.
La instal·lació es divideix en la xarxa primària general que alimenta les xarxes secundàries 1 i 2 i la nova xarxa primària de boques de reg.
Els circuits es distribueixen de la següent forma:
.Sector 1: alimenta 1 malles de degoters del parterre petit i elevat tipus tec-line de la plaça. Cada punt te un consum de 2,3 l/h. La separació
entre línies es de 40 cm. i entre cada punt de degoteig de 30 cm. El nombre de degoters totals és de 192 unitats. El cabal total
resultant se de 441 l /h.
.Sector 2: alimenta 18 anells de degoteig (arbrat). La quantitat de degoters per a cada anell és de 7unitats amb un consum de 3.5 l/h, amb un
cabal de 24,5 l/h per cada anell. El cabdal total resultant és de 441 l/h.
El comptador, es preveu d’un cabal no inferior a 4.000 a 6.300 l/h, que en qualsevol cas caldrà contrastar . Tant els circuits de reg per goteig,
com els dels tec-line disposa de vàlvules de descàrrega o drenatge connectades a embornals i de rentatge en els punts alts del circuit.
Les especificacions tècniques del sistema per degoteig son les següents. La instal·lació es distribueix de la següent forma, l’alimentació general
de cada zona es realitza mitjançant una canonada de polietilè d’alta densitat. Mitjançant una T es fa una derivació, cap a cada arbre, fins arribar a
l’anell tancat de degoteig. Aquesta derivació es realitzarà també amb polietilè d’alta densitat. La instal·lació de degoteig es realitzarà mitjançant una
canonada amb degoter integrat, cada 30 cm de l’anell, autocompensant de diàmetre 16 mm, model Rain Bird DL, de la marca Rain Bird, que té un
cabal de 3,5 l/h per degoter. Cada anell tindrà 7 degoters, de forma que el seu cabal serà de 24 l/h. Es un sistema de reg localitzat que garanteix el
reg de forma uniforme i econòmica.
En el càlcul de la secció de les canonades de les línies de degoteig s’ha considerat una velocitat de 0.5 m/s . Es recomana el reg cap a les 7
hores del matí per evitar l’excessiu assolejament de les plantes en el moment del reg, cosa que les perjudica, i evitar de passada molèsties als
vianants.
Per completar la instal·lació es preveu la implantació de boques de reg manuals situades en arquetes cada 50 metres. La ubicació prevista queda
reflectida en la documentació gràfica.
En el plànol de reg queda recollida tota la informació gràfica corresponent al reg així com el dimensionament de les xarxes.
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Serveis afectats. Implantació de serveis.

Índex
1. Introducció
2. Serveis existents
3. Projectes companyies i serveis municipals
4. Implantació dels serveis
1. Introducció
La intervenció prevista sobre els serveis és sensiblement important. Tret del gas, servei existent sobre el que no es preveu intervenir,
amb la resta sí es preveuen portar a terme diferents treballs amb diferent grau de importància. De manera general parlarem de:
Companyies:
. Gas
. Aigua potable i Hidrants
. Subministrament elèctric
. Telefonia i telecomunicacions

(SOREA)
(Endesa)
(Telefònica)

Serveis Municipals
. Clavegueram
. Enllumenat
. Reg
. Fibra òptica municipal
. Residus

(Drenatges Urbans del Besòs)
(Rubatec)
(No hi ha xarxa municipal)
(Contenidors)

2. Serveis existents
Tot seguit s’adjunten els plànols del serveis existents dels que es disposa informació:
. Gas
. Aigua Potable
. Subministrament elèctric
. Enllumenat
Els plànols 08A-Planta de serveis existents i 08B-Planta de Rases i Serveis afectats grafien de manera aproximada, donat que no
s’han fet cates, l’estat actual i la proposta d’ubicació d’aquests serveis, a més de l'afactació corresponent a cadascun d'ells.
3. Projectes companyies i serveis municipals
Tot seguit s’adjunten els projectes del serveis dels que les empreses subministradores o que en porten la gestió, han proposat com a
necessaris o millores i que han estat recollits en aquest projecte. En aquests projectes apareixen tant l’estat actual com la proposta:
. Aigua potable (Sorea):

Preveu millores de la xarxa que no formen part del pressupost d'execució de l'obra.
Es preveu executar-les alhora.

. Subministrament elèctric (Endesa): No es disposa del projecte de soterrament redactat per ENDESA en el moment de redacció del
projecte d'urbanització. Es preveuen soterrar els creuaments aeris existents mantenint el
cablejat trenat per façana. El projecte contempla l'obra civil estimativa necessària.
. Telefonia (Telefònica):

S'adjunta projecte de soterrament de tota la xarxa dins l'àmbit d'obra (redactat per Telefónica).
El projecte contempla l'obra civil corresponent.

. Clavegueram:

S’endega nova xarxa al conjunt de la plaça. S’ha pres com a referència el PD de Drenatges
Urbans del Besòs, tal i com es recull en l'Annex corresponent.

. Enllumenat:

S’endega nova xarxa al conjunt de la plaça (àmbit central), mantenint l’enllumenat existent en
façana. S'adjunta documentació facilitada.

. Reg:

S’endega nova xarxa al conjunt de la plaça.

Seguidament s'adjunten les persones de contacte, les documentacions sol.licitades i, donat el cas, les aportades per les diferents
companyies.
La informació de les diferents companyies de serveis ha estat facilitada pels serveis tècnics de l'Ajuntament de Sentmenat.
3.1 Contactes:
Companyies i Serveis Municipals:
SOREA:

A través de l'arquitecta municipal Marta Serrano Vila. Tècnic: Isaac Sánchez (Cap de Distribució.
Distribució Vallès Occidental Nord).
Sr.Antoni Pol

TELEFÒNICA:
ENDESA:
DRENATGES URBANS DEL BESÒS:
ENLLUMENAT:
Jordi Adelantado (Rubatec).
4. Implantació dels serveis.

En el ben entès que la informació facilitada i proposada pel projecte en relació als serveis soterrats tindrà caràcter orientatiu donat
que no es coneix amb precisió l’emplaçament dels serveis soterrats actualment, es fan les següents consideracions en relació al
procés d’obra a l’hora d’implementar els serveis previstos:
Procés a seguir.
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prèviament es faran les cates necessàries que situïn amb precisió els serveis existents.
Un cop recollit en plànol l’emplaçament dels serveis i la proposta de col.locació definitiva , en primer lloc es preveu portar
a terme la col.locació dels nous col.lectors allí on estigui previst. Aquesta rasa es taparà amb formigó pobre, que
posteriorment es retirarà.
S’implementen tots els serveis
Es col.loquen les bandes d’avís segons companyia
Es prepara el terra estructural en els espais de plantació
S’acaven els enderrocs pendents
Compactació dels terrenys i ferms
Formigonat unitari de la base de formigó de 22cm.

4.1 Els Residus. Neteja
En relació a la neteja el projecte preveu, d’acord amb les instruccions de l’Ajuntament situar els contenidors en el mateix
emplaçament on es situen actualment.
Els plànols 07AF01 i 07AF02 Senyalització, Mobilitat i Neteja ho concreten.

GAS

o

Condicionants Particulars Gas Natural Catalunya SDG, S.A.

El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100
taronja:


És del nostre interès posar al seu coneixement els condicionants que haurà d'observar als treballs en proximitat

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas.

d'instal·lacions propietat de Gas Natural Catalunya SDG, S.A. i/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (d’ara endavant



GAS NATURAL):
•
•

El plànol que se'ls envia reflexa la situació aproximada de les instal·lacions propietat de GAS NATURAL

•

Les dades contingudes als plànols tenen caràcter orientatiu: corresponen a allò registrat als nostres arxius

serveis (aigua, llum... etc.)
•

de la ubicació de les instal·lacions esgrafiades.

haurà de posar-se aquesta circumstància en coneixement de GAS NATURAL amb objecte d’establir els
passos necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d’acer o similar.
•

La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació

conseqüència, per raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les

canalització de gas a fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats.
•

autorització especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que

Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres a mesos de la

garanteixi que la velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment

data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització de la
•

els 30 mm/s.
•

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de GAS NATURAL al

l’entubat de gas d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim

i perjudicis a les nostres instal·lacions.

imprescindible i les canalitzacions es taparan en presència de tècnics de GAS NATURAL.

A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han

•

inclòs en els plànols annexats.
•

s'annexa al final d'aquests condicionants. És imprescindible esmentar en la mateixa la referència indicada

d'enterrar la canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria
en una perforació de l’entubat.
•

a la sol·licitud de la informació a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament d'aquesta

integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a GAS NATURAL qualsevol dany que es detectés al

Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de GAS
NATURAL

mateix.
•

la possible influència de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l’inrevés.

100 de color negre per a la distribució de gas.

o

El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement

En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per GAS
NATURAL) d’acord a les indicacions dels tècnics de GAS NATURAL, a amb objecte de mesurar i calibrar

El Grup Gas Natural Fenosa ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE

o

Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema
elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la

documentació és uinicio@gasnatural.com

•

Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el
recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans

L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a GAS NATURAL almenys amb 72 hores
d'antelació, dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que

•

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es
comunicarà al responsable indicat de GAS NATURAL, procedint el contractista a protegir i suportar

projecte d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys
•

En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d’acord
a les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una

immediacions de les xarxes de GAS NATURAL.

informació.

Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves
instal·lacions com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la

pot haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la
xarxa, com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En

Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada,
pel què si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys,

fins al dia d’avui, per tant no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat

•

Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions
que les utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu pel que es sol·licita, sent responsabilitat del
sol·licitant l'ús indegut de la mateixa.

•

La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30

•

En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en

designat per GAS NATURAL d’aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada per dur a

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves.

terme aquesta actuació, assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions

Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8)

als tubs de gas no superi els 30 mm per segon.

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop

•

L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de GAS NATURAL haurà d'estar en
possessió dels plànols de les instal·lacions existents a la zona.

col·locat el tub a la rasa..

1 de 8

2 de 8

•

Haurà de comunicar-se a GAS NATURAL l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de
la instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella,

utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions

davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell

complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les

mecànic de mà per al trencament del paviment.
•

Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions
serà necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials

•
•

Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o
lateralment requeriran especial atenció.

•

Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els 'informem dels

d'obra.

riscos de les instal·lacions:

En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, GAS NATURAL es reserva el dret a emprendre les

o

A l’objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats

accions legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents.

empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, GAS NATURAL informa a l'empresa

Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres,

sol·licitant que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal

seran per compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de

d'explotació, és a dir, AMB gas a pressió.

subministrament de gas.
•

Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la

sempre que no estigui definit als plànols de serveis subministrats.

precaucions quan es realitzin treballs en els seus voltants.
•

•

o

de gas.

A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin
canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies

Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions

o

En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot

mínimes de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent i

tipus de treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció

s’ha de comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta

d'Urgències de GAS NATURAL, comunicant aquesta circumstància.
o

taula resum:

El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb
els condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser
necessàries en funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre

DISTANCIA

MÍNIMA

RANGO

CRUCE

PARALELISMO

MOP < 5 bar

0,2 m

0,2 m

MOP >= 5 bar(*)

0,2 m

0,4 m

MOP < 5 bar

0,6 m

0,4 m

MOP >= 5 bar (*)

0,8 m

0,6 (1) m

les mesures preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui
contractar.
o

A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions
Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció.

RECOMANADA

o

A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels
treballadors de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat
d'aquesta o de les seves empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures

(1)

2,5 m en zona semiurbana i 5 m en zona rural.

(*)

Per P> 16 bar y distància <10 metres es necessari consultar condicions a Distribuidora.

preventives que siguin necessàries.
o

Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho
sol·licitin per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs.

o
En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a GAS NATURAL, per
adoptar les mesures de protecció que es considerin convenients d’acord amb la següent puntualització:

o

Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE
60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 ó 10 metres a cada costat de l’eix de la canalització, en la qual
l’execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de

Posem a la seva disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de GAS
NATURAL perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc:
900.750.750 (24 hores durant tots els dies de l'any).

AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL
LLOC DE TREBALL.

la mateixa i en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides
en la zona de servitud de pas, sempre que s’informi prèviament al titular de la instal·lació, per
l’adopció de les accions oportunes que evitin els riscos potencials per a la canalització.
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MODIFICACIÓ DE INSTAL·LACIONS I CONDICIONANTS TÈCNICS

Si fos necessari modificar l’emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a
l’inici de las obres, es faci per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a
referència el nº de sol·licitud de informació, a fi de procedir a la signatura de l’acord
corresponent i efectuar el pagament de la quantitat establerta. Les sol·licituds s’han d’adreçar
a la següent direcció:
OFICINA TÉCNICA
Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.
08003. BARCELONA.
O bé a l’adreça de correu electrònic: sdesplazamien@gasnatural.com.

NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS
Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació
realitzada a través de la Plataforma web)
DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: ...........................................................
Direcció: ........................................................................................................................................
Tel: ..............................................................
Fax: .............................................................
Raó Social de l'empresa
executora de les obres: ................................................................................................................

Així mateix, ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics
a la seva tipologia d'obra, o les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les
obres a executar i les instal·lacions de gas existents a la zona.

Adreça de l'empresa
executora de les obres: ................................................................................................................

Per a això, cal que es posi en contacte amb aquesta Unitat i que ens facilitin la seva
documentació (plànols, detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la
xarxa de gas natural.

Denominació de l'obra: .................................................................................................................

Lloc de les obres: ..........................................................................................................................

Objecte de l'obra: ..........................................................................................................................
Data d'inici d'execució d'obres:......................................................................................................

Gas Natural Catalunya SDG, S.A
Gas Natural Redes GLP, S.A..

Durada prevista de les obres: .......................................................................................................
Nom del cap d'obra: ......................................................................................................................
Telèfon de contacte amb el Cap d'Obra: ......................................................................................
Observacions: ...............................................................................................................................
Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Gas Natural Catalunya SDG, S.A. i
Gas Natural Redes GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions
de distribució de gas durant els treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D.
919/2006).
(Lloc i data) ........................................... a ...... de ............................ de ..........
Empresa Constructora
P.P.

Sgt. (Indiqueu nom i cognoms)
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INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR

Exemple de visualització:

NEGRE
A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de GAS
NATURAL, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva
identificació prèvia abans de l'inici de l'obra:

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada
Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat

•

El Grup Gas Natural Fenosa ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE
100 de color negre per a la distribució de gas.
o

El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement
per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en
altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves.

o

Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8)
per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop
col·locat el tub a la rasa..

o

El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100
taronja:


La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30
cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas.

Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades amb
el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.)
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Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 428204.38

Y: 4606662.324

AIGUA POTABLE

Per tant, en cas de detectar una possible afectació sobre la xarxa existent serà necessari que
En relació a la seva sol·licitud, els adjuntem la informació dels serveis existents gestionats per
SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. (en endavant SOREA) a la

es posin en contacte amb SOREA per a poder estudiar i analitzar les solucions més adients:

Zona

Adreça electrònica

Anoia

serveisdzanoia@agbar.es

La informació aportada és d’ús exclusiu per al sol·licitant i pel projecte indicat, el qual té una

Camp

serveisdzcamptarragona@agbar.es

validesa màxima de 3 mesos, a partir de la data de la seva obtenció, sent responsabilitat del

Catalunya Central

serveisdzcatcentral@agbar.es

Ebre

serveisdzterresebre@agbar.es

Girona Nord

serveisdzgironanord@agbar.es

Els indiquem que la informació facilitada és tan sols a títol orientatiu, ja que pot haver resultat

Girona Sud

serveisdzgironasud@agbar.es

afectada per la topografia del terreny i/o altres treballs de tercers en la zona. Per aquest motiu

Lleida

serveisdzlleida@agbar.es

aquesta informació no pot ser interpretada com a garantia absoluta de respondre fidelment a

Maresme

serveisdzmaresme@agbar.es

la ubicació exacta de les infraestructures existents.

Penedès - Garraf

serveisdzpenedesgarraf@agbar.es

Vallès Occidental Nord

serveisdzvallesoccnord@agbar.es

Vallès Occidental Sud

serveisdzvallesoccsud@agbar.es

Vallès Oriental

serveisdzvallesoriental@agbar.es

zona sol·licitada.

peticionari, l’ús que se’n faci de la informació facilitada.

L’entrega d’aquesta informació no suposa cap autorització ni conformitat per part de SOREA
al projecte en curs. En el cas de què vostès produeixin qualsevol dany a les infraestructures
gestionades per SOREA no podran eludir cap responsabilitat pels danys i perjudicis, directes
o indirectes, ocasionats a SOREA o a tercers, al·legant que la informació lliurada és

Per veure els municipis considerats a cada zona descarregar arxiu adjunt.

defectuosa.

2. Condicions Particulars sobre els serveis afectats en l‘execució d’Obres
1. Condicions Particulars sobre serveis afectats en la redacció de Projectes

L’empresa executora dels treballs haurà de tenir a l’obra la informació vigent referent als

S’entendrà com a servei afectat, no només aquell servei existent que impossibilita l’execució

serveis existents a la zona gestionats per SOREA.

d’una obra (que afecta l’execució de l’obra), sinó que també ho és tot aquell servei existent al

El caràcter orientatiu de la informació facilitada obliga en conseqüència a que, en cas d’existir

que se li modifiquen les seves condicions inicials, sobretot les d’accessibilitat per futurs

a la zona qualsevol infraestructura gestionada per SOREA, s’haurà de verificar abans d’iniciar

manteniments i/o reparacions del mateix (que és afectat per l’obra). Per tant, cal considerar i

les obres, les possibles afectacions no contemplades en la fase de Projecte amb la realització

preveure totes les condicions assenyalades en l’apartat 3 d’aquest escrit Condicions

de cales manuals que permetin localitzar adequadament les canonades a la zona afectada.

Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i l’accessibilitat a les instal·lacions

En aquest cas s’haurà de contactar mitjançant les adreces electròniques anteriorment

de SOREA.

esmentades per tal de, en cas necessari, acordar la data de realització de les cales per tal

En cas de detectar una possible afectació a la xarxa existent d’aigua potable en fase de

d’assistir a les mateixes el personal de SOREA.

projecte, l’estudi tècnic-econòmic de les solucions a les diferents afeccions que es puguin

En cas de no produir-se cap afectació sobre la xarxa, és igualment obligatori prendre les

produir, sigui del tipus que sigui, haurà de ser realitzat o, com a mínim validat, per SOREA.

precaucions necessàries, com també posar els mitjans que calguin per garantir la integritat i
accessibilitat a les canonades gestionades per SOREA, als elements de maniobra i control i a
les escomeses dels diferents edificis.
L’enviament de la informació sobre els serveis existents, no suposa l’autorització ni la
conformitat per part de SOREA al projecte d’obra en curs, ni allibera als executors de l’obra
de les responsabilitats per danys i perjudicis directes o indirectes causats a les instal·lacions
1/3

2/3

de SOREA. Per tant, en cas de produir-se danys a les instal·lacions, SOREA es reserva el
dret a emprendre les accions legals que consideri oportunes, així com el dret a reclamar les
indemnitzacions pels danys i perjudicis causats. A més, tots els danys i perjudicis, directes o
indirectes que se’n puguin derivar a tercers, siguin materials o personals, també seran a
compte i risc del promotor o executor de l’obra, incloent els danys i perjudicis derivats d’ un
eventual tall de subministrament.

3. Condicions Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i
l’accessibilitat a les instal·lacions de SOREA
Les instal·lacions subterrànies de SOREA:
1. No podran quedar formigonades en cap tram, per petit que sigui aquest.
2. Hauran de quedar lliures d'elements de mobiliari urbà (contenidors, papereres,
senyals de trànsit, fanals, armaris elèctrics, parterres, arbrat, semàfors, arquetes,
marquesines, pilones, aparcaments…) sobre d'elles.
3. Les canonades no estan dissenyades per suportar grans sobrecàrregues, amb el que
no es podrà muntar bastides o grues ni encara menys construir murs sobre les
mateixes.
4. Queda prohibit l’acopi de material o equips sobre de les canalitzacions així com a
sobre dels registres i arquetes d’accés als elements de maniobra i control i hidrants de
protecció contra incendis.
5. Caldrà respectar i per tant complir, les disposicions legals vigents, en quan a
distàncies de seguretat en els paral·lelismes i encreuaments amb d’altres serveis i
col·locar les proteccions adients en cas de ser necessari.

En aquells casos en els que no fos possible complir amb aquests condicionants es contactarà
amb SOREA per a poder estudiar i analitzar les solucions més adients i especialment caldrà
una notificació prèvia quan:
1.

Fos necessari modificar les profunditats de les canonades respecte la rasant de vorera
i/o calçada.

2.

Per l’execució de l’obra, les infraestructures soterrades quedin al descobert.
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PETICIONS DE SOREA A L'AJUNTAMENT DE SENTMENAT
(INTERVENCIONS QUE NO FORMEN PART DEL PROJECTE EXECUTIU
D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS, PERÒ QUE ES DURAN A TERME
DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA).

Mòb:629454318
www.sorea.cat



- Bona tarda Marta,
L’arqueta projectada per la sectorització de la part alta situada a l’alçada de la Pl. Lluís
Companys té les següents dimensions: 4,4 metres de longitud per 1,90 metres d’amplada.
Salutacions
- Bona tarda Marta,
Hem estat verificant la xarxa d’aigua potable de la zona afectada per les futures obres de la Pl.
Lluís Companys. La xarxa on s’ha proposat instal·lar l’arqueta de sectorització és correcte però
de l’altra banda de la vorera que coincideix just davant de la tenda dels xinesos, que han
demanat l’escomesa contra incendis, és una xarxa de PVC DN50 mm, és a dir, un diàmetre
molt petit (que és la raó per les quals la seva escomesa, l’import és més elevat, perquè s’ha
d’anar a buscar la xarxa de l’altre vorera i hi ha un creuament de carrer).
La recomanació és que en el mateix projecte de re-urbanització contempli també substituir el
tram de xarxa afectada (per diàmetre petit) per una canonada de PE DN110mm o de fosa dúctil
DN110 mm. D’aquesta manera augmentaríem el diàmetre de la xarxa existent i a la vegada
podríem connectar l’escomesa contra incendis directament sobre aquesta xarxa nova, evitant el
sobre cost de creuar el carrer.
També, ja posats l’ideal seria poder prolongar la xarxa existent que s’acaba entre els num. 23 i
25 fins a la xarxa del carrer Costes de Farigola.
- De: Sanchez Bragado, Isaac [isaac.sanchez@suez.com] Enviat el: dimecres, 25 / octubre /
2017 15:39 Per a: SERRANO VILA, MARTA
Tema: RE: Afectacions re-urbanització Pl. LLuís Companys
Hola Marta,
- Profunditat arqueta de sectorització = 1,5 m
- La previsió és instal·lar tres tapes de 800x800 mm en l'arqueta gran
- Un pericó amb tapa de 600x600 mm pel telecontrol (0,50 m de profunditat)
- Dues tapes pel by-pas de 400x400
Adjunto foto de l'arqueta de Can Palau que serà menys o més igual.
[cid:image001.png@01D34DA7.7B786000]
Salutacions
Isaac Sánchez
Cap de distribució
Distribució Vallés Occidental Nord
isaac.sanchez@suez.com
Capcir 22-24, nau 3
08211 Castellar del Vallès
Tel:937471051



SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC-ENDESA. ESTAT ACTUAL

Ref: 364712

Ref: 364712

Senyors:

Senyors:

En relació a la seva sol•licitud amb data 23/07/2017, Ref: 364712, els adjuntem el
grafiat de plànols sol•licitat corresponent a les instal•lacions subterrànies de
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L..

En relació al seu escrit amb data 23/07/2017, Ref: 364712 els comuniquem que no
tenim constància, amb la documentació / informació de la que disposem, de
l’existència de serveis de la nostra xarxa de distribució a la zona indicada a la seva
sol•licitud.

D’altra banda, els indiquem que les dades facilitades són a títol només orientatiu, ja
que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i
tenen validesa pel projecte.
Us recordem que d'acord amb l'Ordre TIC 341 de 22 de juliol a l'hora de l'execució
d'aquest projecte, caldrà tornar a sol·licitar-nos serveis i, depenent de la zona
d'afectació, realitzar el reconeixement i firma de l'Acta de Control.

No obstant, davant la possibilitat de que hagi pogut haver algun desplaçament a
causa de la topografia del terreny o per qualsevol altra causa, li recomanem que,
mitjançant la utilització dels medis més adients, comprovi la inexistència de cables
soterrats en la zona afectada per l'obra.

Salutacions,
Restem a la seva disposició per qualsevol dubte i aprofitem l’avintesa per
saludar-vos.

Annexos:
Plànols, numerats 364712 - 8848346 - BT,

Validez desconocida
Digitally signed by ACEFAT
Date: 2017.07.24 00:16:52 +02:00
Reason: Certificació Pilot WISE ACEFAT
Location: Barcelona

Ref: 364712 - 8848339

Planòl: AFECTACION BT

Escala: 1:500

Les dades reflectides en aquest planòl són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

Data: 24/07/2017

Centre: (428298.19 (m), 4606866.5 (m), 31)

RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de
cortocircuito.
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:

Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y
por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente
y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y
CML003 (BT).

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección
mecánica.
b) Botas aislantes
c) Gafas de protección
3. Señalizar la zona de existencia de cables.
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos
que eviten pisar los cables.
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su
posición inicial.
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado.

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de
20 cm. de profundidad.
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de:



En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de
Distribución correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...
SEPARACIÓN DE SERVICIOS
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de
julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93).

La futura traza de la canalización.
La cota del eje de la canalización.
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LLEGENDA: punts de llum
Quadre de comandament

Ajuntament de
Sentmenat

Potència Total: 1.700W (89 lamp)

?


19 W LED, BR (86)



2 x 70 W VSAP, BÀ (2)

?


28 W LED, BR (1)

BÀ: Bàcul
BR: Braç

Empresa:

Data: 21/03/2017

Quadre:

Disseny: format A4

J

Sistema de coordenades: ETRS89
Projecció: UTM FUS 31
Escala: 1:1.500 0
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La serie Monolit® es una nueva generación de cuadros de
alumbrado público que aúna diseño urbano, seguridad y
funcionalidad.
Especialmente diseñado por un equipo multidisciplinar
de arquitectos e ingenieros, el Monolit se caracteriza por
ofrecer una estética moderna y elegante sin comprometer
las funciones y el rendimiento que se le exige a un cuadro de
alumbrado público.
Además de su aspecto, su principal ventaja es la poca superficie que ocupa, lo que ayuda a maximizar el uso del espacio
urbano, cada vez más escaso.
El cuadro aloja sistemas tecnológicos avanzados para la
telegestión y el ahorro energético.
Lanzados en el mercado a finales de 2008, gozan de una
enorme acogida y ya se han consolidado como alternativa a
los tradicionales cuadros de alumbrado.

:i\Z\i\eXckliX

DFEFC@KGCLJ
.''o.''

¿Cómo conservar todas las funciones
en un armario que ocupa menos? Para
resolver este reto hemos redistribuido los
módulos del cuadro, que pasa a tener dos
caras opuestas, una para el módulo de
compañía y otra para los circuitos
de alumbrado.
El resto de servicios, como el regulador o
las comunicaciones, se sitúan en alto en
módulos especialmente diseñados.
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TELEFÒNIA. ESTAT ACTUAL

Direcció Operacions Catalunya
Enginyeria i Creació de Xarxa Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

Referència/S:
Referència/N:

364712-8848342

Data:

24/07/2017

Assumpte:

Registre de Serveis

Benvolguts senyors,
Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:
0 PL. DEL PRESIDENT COMPANYS Nº (SENTMENAT)
Projecte: 364712
Coordenades: 428204.38,4606662.324
Tanmateix, els hem de comunicar que, degut a que es tracta d’una informació
aproximada, en cas de que els nostres serveis resultin afectats, no es podrà eludir
cap responsabilitat al·legant que l’esmentada informació és defectuosa, les dades,
plànols i acotacions són orientatius, ja que les nostres instal·lacions i el seu entorn
geogràfic estan sotmesos a constants modificacions.
D’altra banda, us fem avinent que la informació que es proporciona és sobre les
infraestructures canalitzades i/o soterrades, no respecte de les aèries de les que
només s’assenyalen els seus recolzaments, les quals es poden obtenir en
aixecament visual de les mateixes en visita sobre el terreny.
Si fos necessària la modificació de les nostres instal·lacions telefòniques, hauran de
sol·licitar-la a l’adreça de correu electrònic: ingenieriaeste@telefonica.com
Atentament,

Francisco Ridao Rodríguez
Enginyeria i Creació de Xarxa Catalunya II
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DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA

364712 -3368932
Projecte d'urbanització de la Plaça LLuís Companys. Sentmenat

Data de lliurament:
ARQ H 255 (ID 3639030)
Projecte: 364712

Punt: 3368932

4

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C

EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA

EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

CANALITZACIÓ EN PROJECTE

XARXA SOTERRADA

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU.

POSTE FUSTA

24 de juliol del 2017
CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964
POSTE FORMIGO/ALTRES

Escala:
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 428204.38

1:500
Y: 4606662.324

TELEFÒNIA. PROPOSTA DE SOTERRAMENT
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PETICIONARIO: AJUNTAMENT DE SENTMENAT
MARTA SERRANO VILA (arquitecta municipal)
937153030/616744840 - serranovmr@sentmenat.cat
ANGIE GIL CASTRILLO (arquitecta)
937153030/607564520 - gilcan@sentmenat.cat

ARQ_M Prefa.pdf

PLANTA EXTERNA CATALUNYA

ARQ_D (Tapa_Fund).pdf

PLANTA EXTERNA CATALUNYA

ARQUETA D-I

Tolerancia general ± 0,5 %

-

Pedestal 6C (Plantilla).pdf

Cada varilla irá provista de 2 tuercas, una arandela normal y otra grover.
Las soldaduras deben quedar limpias, sin proyecciones ni salpicaduras.

-

NOTA:

PLANTA EXTERNA CATALUNYA

Pedestal 6C.pdf

PLANTA EXTERNA CATALUNYA

A

496

400 ±1

Identificación de fabricante
y fecha de fabricación

4 Perfiles L 40 x 40 x 4 mm

90º

XX 01/04

Cordón continuo de soldadura
por la parte inferior

Sección A-A

4 Varillas Ø8 con rosca métrica
en sus 35 mm superiores

A

Conexion parcela.pdf

Se procurara que los paralelismos sean en plano horizontal.

En caso de cruce, y en general, la canalizacion telefonica debera transcurrir
por encima de las de agua y por debajo de las de gas.

Las distancias minimas entre el prisma de la canalizacion telefonica y los
restantes servicios (tanto en cruce como en paralelismo):
a) con lineas de Alta Tension:
25 cm
b) con lineas de Baja Tension:
20 cm
c) con otros servicios (agua, gas, alcantarillado):
30 cm

Se dejaran hilos guias.

Desde la parte superior del prisma de hormigon hasta el nivel del terreno
o pavimento habra 45 cm como minimo.

SECCION CANALIZACION 1 CONDUCTO Ø 40 MM

hormigon
o mortero de cemento

- CANALIZACION 1 TUBO Ø 40 MM DESDE LA ARQUETA M
HASTA EL INTERIOR DE LA PROPIEDAD E INSTALAR EL
MASTIL DE ACOMETIDAS HOMOLOGADO (SEGUN DETALLE)

EN LOS CASOS EXCEPCIONALES QUE NO ADMITAN LAS SOLUCIONES ANTERIORES:

(REGISTROS 20X20X10 CADA 30 M Y EN CAMBIOS DE DIRECCION)

- CANALIZACION 1 TUBO Ø 40 MM POR EL MURO PERIMETRAL
DESDE LA ARQUETA M HASTA LA CASA/VIVIENDA

- CANALIZACION 1 TUBO Ø 40 MM DESDE LA ARQUETA M
HASTA EL INTERIOR O FACHADA DE LA CASA/VIVIENDA

PLANTA EXTERNA CATALUNYA

MASTIL PARA ACOMETIDAS

ES IMPRESCINDIBLE LA UNION DE LA CASA/VIVIENDA CON LA ARQUETA M (QUE TELEFONICA NO EJECUTA NI COSTEA)
A TRAVES DE UNO DE LOS SIGUIENTES METODOS:

CONEXION CASA/VIVIENDA - ARQUETA M

Annex 9.

Justificació de preus
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1

Pàg.:
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MAQUINÀRIA

MÀ D'OBRA
CODI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A0113000

H

Cap de colla del ram d'electricitat

21,62 €

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

17,83 €

A0121000

h

Oficial 1a

26,63 €

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

73,44 €

A0122000

h

Oficial 1a paleta

26,63 €

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

83,20 €

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

26,63 €

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

26,63 €

C1312340

h

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

26,63 €

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20
t

C13124C0

h

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t

A012D000

h

Oficial 1a pintor

26,63 €

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

57,98 €

A012F000

h

Oficial 1a manyà

27,05 €

C1331100

h

Motoanivelladora petita

66,70 €

A012H000

h

Oficial 1a electricista

27,52 €

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

76,76 €

A012M000

h

Oficial 1a muntador

27,52 €

C13361P0

h

h

Oficial 1a d'obra pública

26,63 €

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori anivellador

72,71 €

A012N000
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

31,90 €

C133A030

h

Compactador duplex manual de 700 kg

9,15 €

A012P200

h

Oficial 2a jardiner

29,89 €

C133A0J0

h

Picó vibrant amb placa de 30x30 cm

6,56 €

A0133000

h

Ajudant encofrador

23,65 €

C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

6,46 €

A0134000

h

Ajudant ferrallista

23,65 €

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

36,69 €

A0137000

h

Ajudant col·locador

23,65 €

C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

43,73 €

A013D000

h

Ajudant pintor

23,65 €

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

48,40 €

A013F000

h

Ajudant manyà

23,74 €

C1503000

h

Camió grua

51,73 €

A013H000

h

Ajudant electricista

23,61 €

C1503300

h

Camió grua de 3 t

49,01 €

A013M000

h

Ajudant muntador

23,65 €

C1503500

h

Camió grua de 5 t

54,46 €

A013P000

h

Ajudant jardiner

28,32 €

C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

44,26 €

A0140000

h

Manobre

22,23 €

C1505120

h

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

27,97 €

A0150000

h

Manobre especialista

23,00 €

C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

C1702D00

h

Camió cisterna per a reg asfàltic

C1704200

h

Mesclador continu per a morter preparat en sacs

1,62 €

C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,95 €

C1705700

h

Formigonera de 250 l

3,16 €

C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

61,19 €

C170D0A0

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

70,17 €

100,93 €
96,52 €
169,89 €

176,75 €
32,04 €
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MATERIALS

MAQUINÀRIA
CODI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA

DESCRIPCIÓ

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

47,41 €

B0111000

m3

Aigua

PREU

PREU
1,90 €

C170E000

h

Escombradora autopropulsada

C170H000

h

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

9,99 €

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

19,78 €

C1B02B00

h

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

30,29 €

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

19,36 €

C2001000

h

Martell trencador manual

3,71 €

B0311010

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

18,43 €

C2005000

h

Regle vibratori

5,02 €

B0312010

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

20,27 €

C200D000

h

1,31 €

B0312500

t

VIBRADOR D'AGULLA

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

20,27 €

C200S000

h

7,53 €

B0315600

t

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm

44,63 €

CR261213

h

B031Z210

m3

Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54
CV) de potència, amb equip de fresatge i d'una
amplària de treball de 2 a 2,99 m

Sorra garbellada 1-2 mm, cantell rodó, neta, sense
argila

13,83 €

B0321000

m3

Sauló sense garbellar

18,94 €

B032Z000

m3

Sauló garbellat

13,50 €

B0330020

t

Grava de pedrera, per a drens

20,35 €

B0330A00

t

Grava de pedrera, de 5 a 12 mm

21,13 €

B0331800

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 18 mm

18,96 €

B0331Q10

t

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

18,39 €

B0332300

t

Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm

21,72 €

B0332Q10

t

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

21,49 €

B0372000

m3

Tot-u artificial

18,17 €

B03D6000

m3

Terra tolerable

B0512401

t

B0532310

kg

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

0,25 €

B0552100

kg

Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

0,26 €

B0552470

kg

Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb
un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

0,28 €

B05A2203

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,93 €

B05AZC12

kg

Morter tipus PCI PAVIFIX CEM, per a juntes de
paviment

1,45 €

B060300C

m3

Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment

58,39 €

38,51 €

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

4,32 €
117,66 €
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MATERIALS

MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

B064100C

m3

Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

68,18 €

PREU

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

67,83 €

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

67,83 €

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

66,11 €

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

66,11 €

Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

77,76 €

B065760B

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m3

B065910C

m3

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

74,37 €

B065960B

m3

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

74,95 €

B065CH0B

m3

Formigó HA-30/B/10/IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

87,91 €

B06NMA2C

m3

Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

60,38 €

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B0A14300

kg

Filferro recuit de diàmetre 3 mm

1,21 €

B0A31000

kg

Clau acer

1,55 €

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

0,17 €

B0A62F90

u

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella

1,09 €

B0A63H00

u

Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera
i femella

4,36 €

B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,68 €

B0B34256

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

3,47 €

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,43 €

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

10,67 €

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 10 usos

1,46 €

B0D75000

m2

Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

8,74 €

B0D81250

m2

PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X50 CM PER A 20 USOS

3,01 €

B0D81450

m2

Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 20 usos

3,35 €

B0DZA000

l

Desencofrant

3,13 €

B0DZP400

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

0,44 €

B0E244L1

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

1,14 €

258,70 €

B06NN14C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

65,07 €

B0F15251

u

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

0,33 €

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

37,68 €

B0F1D2A1

u

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

0,21 €

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

34,48 €

B0G1JL04

m2

Pedra granítica nacional amb una cara flamejada, preu
mitjà, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre
vores

153,31 €

B0711024

kg

Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN
12004

0,88 €

B0G1UM62

m2

Llosa de pedra granítica gris quintana, gris pirineos o
ochavo jaspe, gra fi, flamejada de 5 cm de gruix

94,83 €

B0911000

kg

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic

4,53 €

B0G1ZB04

m2

Pedra de pòrfir per aplacats

68,23 €

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,33 €
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UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B0G1ZM15

u

Conjunt de peces especials degranit gris quintana,
acabat flamejat, de 50 mm de gruix, especejament
segons plànols de detall de projecte, per a enmarcat
d'escossell M1.5 de Ø120 cm, mides exteriors de
l'enmarcat 150x150 cm

130,97 €

B0G1ZMM4

u

Conjunt de peces especials de granit gris quintana,
acabat flamejat, de 50 mm de gruix, especejament
segons plànols de detall de projecte, per a enmarcat de
jardinera M4 de Ø160 cm, mides exteriors de
l'enmarcat 193x193 cm

187,00 €

P8.1 / P8.2_Peces de pedra de granit gris quintana,
amb acabat flamejat, per a paviment, dimensions de
les peces 30x30 cm i 7 cm de gruix, amb relleu tàctil
direccional o amb botonadura, per a invidents

103,45 €

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

8,00 €

Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

41,92 €

B0G1ZT81

B2RAZ3G1

B2RAZSB0

m2

m3

t

B7611B00

m2

Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1
mm i 1,3 kg/m2

12,79 €

B7B137E0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit, lligat térmicament de 190 a 200 g/m2

1,95 €

B7B151E0

m2

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

0,93 €

Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació
CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, en sacs

52,20 €
12,87 €

B8112G80

t

B89ZNE00

kg

Pintura al silicat de potassa per a exteriors

B8B271E0

kg

Pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de
resines acríliques, monocomponent, per a protecció
contra la penetració i resistent a l'humitat

UA

8

Imprimació neutralitzadora acrílica

B8ZAM000

kg

Imprimació fixadora acrílica

B96118G0

m

Pedra
granítica,
recta,
escairada,
serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

26,09 €

B961ZR11

m

R1.1_Vorada recta de pedra granítica gris quintana,
flamejada, amb el cantell arrodonit, de dimensions
80x12x25(h) cm

30,34 €

R1.2_Vorada recta de pedra granítica gris quintana,
flamejada, amb el cantell arrodonit, de dimensions
80x12x80(h) cm

88,00 €

4,64 €

DESCRIPCIÓ

PREU

B961ZR13

m

R1.3_Vorada recta de pedra granítica gris quintana,
flamejada, remuntable, de secció trapezoidal,
dimensions de les bases 10cm i 20cm i alçades 8cm i
15cm

36,31 €

B961ZR14

m

R1.4_Vorada recta de pedra granítica gris quintana,
flamejada, amb el cantell arrodonit, de dimensions
80x12x42 cm

44,34 €

B961ZZM2

m

M2_Peces especials tipus vorada recta de pedra
granítica gris quintana, flamejada, remuntable, de
secció trapezoidal, de 40 cm d'amplada i 16 cm i 31 cm
d'alçada, amb el cantell superior arrodonit

89,83 €

B961ZZM5

m

M5_Vorada recta de pedra granítica gris quintana,
flamejada, amb dos cantells arrodonits, de dimensions
60x12x80(h) cm

110,00 €

B975Z6DA

u

Peça de formigó blanc de 20x20 cm i 7 cm de gruix
mitjà, per a rigoles

0,43 €

B981ZG4F

u

Capçal de gual de pedra granítica gris quintana,
flamejada, de 40 x 40 cm, amb la cantonada en forma
corba , d'1 peça

101,00 €

B981ZGAF

m

Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 150 cm d'amplària i 8 cm de gruix, de pedra
granítica gris quintana, flamejat

178,23 €

B99ZM11

u

Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de
80x80x20 cm i de 8 mm de gruix

63,56 €

B99ZM13

u

Escocell rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
140x100x20 cm i de 8 mm de gruix

95,34 €

B99ZZM14

u

Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 100
cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 8 mm de gruix

78,00 €

B99ZZM15

u

Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120
cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 8 mm de gruix

93,60 €

B9E13200

m2

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

B9F1Z100

m2

Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x10
cm i 8 cm de gruix, preu superior

20,13 €

B9F1ZZ00

m2

Peça de formigó de forma rectangular de longitud
variable, 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, preu
superior

17,60 €

B9F2Z12A

u

R2.1_Rigola de granit gris quintana, amb acabat
flamejat, de dimensions 20x30 cm i 8 cm de gruix

8,23 €

B9F2ZE01

m2

P1.1_Paviment de peces de llamborda de Pòrfir
Patagònic de 10x10 cm i de 4 a 7 cm de gruix, cares
rústiques

45,38 €

B9F2ZE02

m2

P1.2_Paviment de peces de Pòrfir Patagònic de Lx30
cm i de 4 a 7 cm de gruix, cara superior natural i
cantells asserrats

65,60 €

B9F2ZJOC

u

Peça d'amplada 10 cm, de granit gris quintana, amb
acabat flamejat, de dimensions 10x30 cm i 5 cm de
gruix, amb cantell arrodonit

3,80 €

22,83 €

kg

m

CODI

4,42 €

B8ZAH000

B961ZR12
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B9F2ZT2A

u

R2.2_Rigola d'amplada 10 cm, de granit gris quintana,
amb acabat flamejat, de dimensions 10x30 cm i 7 cm
de gruix

4,00 €

B9H11251

t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

57,42 €

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític

55,71 €

M16.3_Barana metàl·lica per a trams RECTES, d'acer
galvanitzat, de Nou-Parc, amb muntants d'alçada 100
cm, de secció H, amb ànima de pletina de 85x8 mm i
ales de pletines de 50x8 mm, amb remat superior de
tub de 50x20 mm; panells d'alçada 83 cm, amb
brèndoles de Ø12 mm i marc de pletines 50x8 mm,
excepte travesser superior que és de tub de 50x20
mm. Totes les brèndoles, pletines i tubs seran d'acer
galvanitzat; totes les arestes seran arrodonides, totes
les fixacions seran d'acer inoxidable. Col·locació de la
barana amb fixacions mecàniques. Inclou part
proporcional de portes d'accés i tots els materials

139,14 €

M16.2_Barana metàl·lica per a escales de
manteniment, formada per passamans, tubs i angulars
de ferro, sense brèndoles. Tractament a base de
granellat, activat amb Pentol, neutralitzat, neteja
acurada i passivador. Inclou tots els materials

77,67 €

M16.1_Barana metàl·lica per a trams RECTES, d'acer
galvanitzat, de Nou-Parc, amb muntants d'alçada 120
cm, de secció H, amb ànima de pletina de 85x8 mm i
ales de pletines de 50x8 mm, amb remat superior de
pletina de 60x8 mm; panells d'alçada 93 cm, amb
brèndoles de Ø12 mm i marc de pletines 50x8 mm,
excepte travesser superior que és de pletina de 60x8
mm. Totes les brèndoles, pletines i tubs seran d'acer
galvanitzat; totes les arestes seran arrodonides, totes
les fixacions seran d'acer inoxidable. Col·locació de la
barana amb fixacions mecàniques sobre fonament
corregut de formigó, també inclòs. Inclou remat del
travesser superior amb fusta tractada a l'autoclau,
secció segons detall de projecte i tots els materials

168,00 €

B9H11B51

BB12ZAA0

BB12ZCMA

BB12ZTAE

Pàg.:
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t

m

m

m

BBA1Z000

kg

Pintura no reflectora per a senyalització

1,78 €

BBA1ZVID

kg

Microesferes de vidre

1,12 €

BBM12601

u

Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora

34,33 €

BBMZZC20

m

Suport circular de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 60
mm i 3 mm de gruix, per a senyalització vertical

30,01 €

BD5A1E00

m

Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de
diàmetre

4,08 €

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BD5A2600

m

Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de
diàmetre

0,71 €

BD5A2F20

m

Tub circular ranurat de paret doble de PVC i 200 mm
de diàmetre

8,16 €

BD5L4580

m2

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb
dos geotèxtils de polipropilè adherits en les dues cares,
amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una
resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2

11,33 €

BD5ZZCA4

u

Reixa de fosa tipus BCN P7 de Norinco o similar
equivalent, per a embornal, classe C250, homologada
per CLABSA

93,82 €

BD5ZZGA4

u

Reixa d'embornal de fosa, amb angle d'obertura
superior a 90º, de barres inclinades, tipus Barcelona 1,
per a embornal de 70x30 cm. La reixa ha de complir
amb la normativa vigent UNE EN-124 i el regalament
AENOR RP 0023

55,80 €

BD5ZZMOF

u

Bastiment i tapa cega per embornal de fosa dúctil,
abatible i amb tanca, model M-2 de Fundició Fàbregas,
dimensions de la tapa 449x269 mm, col·locat amb
morter. Tapa de classe C250, acabat pintat negre
asfàltic. La reixa ha de complir amb la normativa vigent
UNE EN-124 i el regalament AENOR RP 0023. Inclou
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida

72,44 €

BD5ZZTTG

u

Reixa d'embornal, abatible i amb tanca, disseny
segons projecte, de forma trapezoidal, dos costats de
mides 1,00 m cadascun, dos costats de mides 0,30 m
cadascun i un costat de 1,082 m; bastiment de perfil en
L5.5.1 d'acer galvanitzat collat a obra i reixa elaborada
amb pletines d'acer galvanitzat de 4x1 cm, tota la
tornilleria tipus Allen. La reixa haurà de tenir el
vist-i-plau de CLABSA.

186,00 €

BD7FR110

m

Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

3,57 €

BD7JG180

m

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

7,77 €

BD7JL180

m

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

20,01 €

BDDZV001

u

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

3,63 €
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BDDZZT00

BDDZZTC0

UA
u

u

DESCRIPCIÓ

PREU

Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible tipus Norinco o equivalent, pas
lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter d'alta
resistència especial. El bastiment i la tapa han de
complir la norma AENOR RP 0023. Pintat amb pintura
hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i
antidesplaçament, amb sistema de bloqueig antiretorn
y amb pany. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons especificacions de detalls de
projecte.

351,17 €

Bastiment rodó sense quadrat aparent de fosa dúctil
per a pou de registre i tapa abatible tipus Norinco o
equivalent, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter d'alta resistència especial. El bastiment i la tapa
han de complir la norma AENOR RP 0023. Pintat amb
pintura hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i
antidesplaçament, amb sistema de bloqueig antiretorn
y amb pany. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons especificacions de detalls de
projecte.

351,17 €

BDGZU010

m

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

0,11 €

BDK214F5

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis

50,80 €

BDK2Z8ZA

u

Pericó de registre de formigó prefabricat tipus D H-I,
amb tapa metàl·lica, per a instal·lacions de telefonia,
segons indicacions de companyia

815,13 €

Pericó de registre de formigó prefabricat, inclòs tapa,
per a serveis de companyies. Tot segons plec de les
companyies.

340,00 €

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus
M H-III, per a instal·lacions de telefonia, segons
especificacions de companyia

137,82 €

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de
40x40 cm i 60 cm de fondària, per a instal·lacions de
serveis

28,87 €

BDK2Z8ZJ

BDK2Z8ZP

BDK2ZC30

Pàg.:
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u

u

u

BDKZZ150

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

102,00 €

BDKZZCMA

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de reg, de 600x600 mm i classe D-400 segons
norma UNE-EN 124, amb certificat AENOR del
producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble,
amb obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament
de bloqueig de seguretat a un angle = o superior a 90º,
amb marc d'acer galvanitzat en calent, desbloqueig i
obertura amb clau, tot segons especificacions de
projecte.

295,00 €

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
125,00 €

BDKZZT60

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de reg, de 600x600 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, amb certificat AENOR del
producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble,
amb obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament
de bloqueig de seguretat a un angle = o superior a 90º,
amb marc d'acer galvanitzat en calent, desbloqueig i
obertura amb clau, tot segons especificacions del Plec
de Parcs i Jardins vigent.

BDW3B700

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm

6,12 €

BDY3B700

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm

0,09 €

BFB14600

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,31 €

BFB27400

m

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

1,16 €

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

1,80 €

BFB29400

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,82 €

BFWB1405

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

3,08 €

BFWB2705

u

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

6,09 €

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

8,54 €

BFWB2905

u

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

12,71 €

BFYAZMMO

u

Conjunt de peces especials i altres accessoris pel
conexionat de tubs de desguàs de la xarxa de reg a la
xarxa de sanejament (connexió a clavegueró, a
embornal...)

60,00 €

BFYB1405

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02 €

BFYB2305

u

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

0,02 €

BFYB2705

u

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

0,16 €
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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

0,24 €

BFYB2905

u

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

0,38 €

Escomesa d'aigua per abastament de la instal·lació de
la font, des del punt de connexió fins a comptador,
inclòs formació de rases, canonades, vàlvules,
connexions, reposició de paviments, gestió de residus i
tots els treballs, materials i mitjans necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet, acabat i
en funcionament segons projecte i companyia
subministradora.

500,00 €

Escomesa d'aigua per abastament de la xarxa de reg,
des del punt de connexió fins a comptador, inclòs
formació de rases, canonades, vàlvules, connexions,
reposició de paviments, gestió de residus i tots els
treballs, materials i mitjans necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet, acabat i en
funcionament segons projecte i companyia
subministradora.

500,00 €

Conjunt de peces especials i altres accessoris pel
conexionat de col·lector existent, possiblement de
formigó, a pou de nova construcció. Diàmetre del
col·lector de formigó Ø300.

176,70 €

BFYBZG1F

BFYBZM1F

BFYGZCN1

Pàg.:
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u

u

u

BFYGZTN4

u

Conjunt de peces especials i altres accessoris pel
conexionat de col·lector nou de PVC a pou existent.
Diàmetre dels col·lectors de PVC Ø250 mm

140,70 €

BFYGZTN6

u

C_Conjunt de peces especials i altres accessoris pel
conexionat de col·lector nou de PVC de Ø250 mm a
col·lector existent, possiblement de formigó, de Ø250.

80,55 €

BG1BZTPR

u

Armari per a programador de reg, de polièster reforçat
amb fibra de vidre tipus Himel PLD-85/00, de
850x465x320 mm, amb juntes d'estanquitat i placa de
muntatge aïllant, amb pany amb clau estàndard 405,
amb el vist-i-plau de Parcs i Jardins, totalment instal·lat,
connectat i provat, collat sobre base de formigó amb
tubulars per a connexió a escomesa elèctrica i tot el
petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge

800,00 €

BG21RD10

m

Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N,
d'1,2 mm de gruix

1,97 €

BG21RH10

m

Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N,
d'1,8 mm de gruix

3,17 €

BG21RK10

m

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

4,35 €

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BG21RN10

m

Tub rígid de PVC, de 140 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N,
d'1,8 mm de gruix

6,16 €

BG21RP10

m

Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N,
de 2,2 mm de gruix

7,76 €

BG22TB10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

0,91 €

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

1,82 €

BG22TP10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,98 €

BG22ZEAP

u

Escomesa elèctrica per abastament de la xarxa de reg,
des del punt de connexió fins a programador, inclòs
formació de rases, canonades, vàlvules, connexions,
reposició de paviments, gestió de residus i tots els
treballs, materials i mitjans necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet, acabat i en
funcionament segons projecte i companyia
subministradora i REBT.

400,00 €

BG315530

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de
secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

2,81 €

BG319550

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

3,18 €

BG319670

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de
secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC

9,34 €

BG31Z570

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ, pentapolar, de secció 5
x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums

9,26 €

BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

1,47 €

BGD21110

u

Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel
(calada), de 0,2 m2 de superfície i de 2 mm de gruix

64,93 €
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BGD31100

UA
U

DESCRIPCIÓ

PREU

Soldadurar aluminotèrmica per xarxa de posta a terra
de 35 a 50 mm2 de secció i part proporcional de motlle
de grafit per a soldadures

2,49 €

BGY38000

u

Part proporcional d'elements
conductors de coure nus

a

0,17 €

BGYD2000

u

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

4,69 €

BHGAZ01Y

u

Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer
inoxidable, amb 4 sortides, tipus Monolit-0 d'Arelsa o
equivalent, totalment instal.lat, connectat i provat.
S´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit
material auxiliar necessari de connexió i muntatge.
L'armari incorpora el següent equipament:
- Automàtic de 40A 4 pols
- Diferencial de 40A 4 Pols 300 mA
- Una presa de corrent Cetac de 32A
- Una presa Shuko de 16A, accessible des de l'exterior
Tot complet i acabat segons projecte.

3.300,00 €

Adequació del quadre d'enllumenat existent (J).
Creació de nova línia a equipar amb:
- Cable de 5x16 mm2
- Seccionador: mateix amperatge que l'IGA del quadre
nou (40A 4 pols)
- Diferencial: 40A 4 pols. 500 mA selectiu
Tot complet i acabat segons projecte i normativa
vigent.

1.250,00 €

BHGAZZ1Y

Pàg.:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

especials

per

BHGWU001

u

Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control d'enllumenat públic

94,16 €

BHR1Z6P1

u

En1_Columna amb il·luminació incorporada, model
Mínima de Roura. Característiques de la columna:
columna d'acer estructural tubular EN10219 S235JRH,
de secció Ø100 mm i alçada 4 m, fixada amb pletina
metàl·lica i 4 perns M16x450 mm, portella de registre
enrasada de 300x85 mm, acabat galvanitzat per
immersió en calent segons EN ISO 1461:1999, acabat
pintat termolacat de color gris fosc, Norma EN 40-5.
Característiques lumíniques: 16 ut de LEDs d'alta
eficàcia, rendiment del 94%, temperatura de color
3.000 K / 4.000 K, índex de reproducció cromàtic >70,
vida útil L70B10 80.000 h. Ta=25ºC. 350 mA, rang de
temperatura de funcionament de -20ºC a 50ºC, flux
lluminós configurable de 2.103 a 7.225 lm, eficàcia del
LED de 115,4 a 138,5 lm/W, eficàcia de la lluminària de
107 a 130 lm/W, font d'alimentació Driver de corrent
constant; regulació 1-10V, DALÍ, regulador en
capcelera, línia de comandament, sensor de moviment,
regulació autònoma de 5 nivells; Norma EN60598-1 /
IEC 55015. Característiques elèctriques: consum LED
configurable de 10 W a 63 W, tensió de funcionament
220-240 V 50-60 Hz, protecció elèctrica 4/4 kV
(opcionalment 10/10 kV), classe elèctrica Classe I o
Classe II segons configuració, factor de potència
>=0,90. Inclou drivers, pintat amb Rilsan i tots els
materials necessaris per a la correcta execució de la
partida.

1.280,00 €

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
45,62 €

BHWM1000

u

Part proporcional d'accessoris per a columnes

BJM15020

u

Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe
metrològica C, calibre nominal 20 mm, cabal nominal
2,5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del
tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a
muntar en posició horitzontal o vertical

133,64 €

BJM1ZZGC

u

comptador d'aigua per a instal·lació de reg, de 3000 a
4000l/h, claus i vàlvules

756,00 €

BJS1U065

u

Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 70 mm
de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi

184,10 €

BJS1UZ10

u

Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg
amb la canonada

30,00 €

BJS51630

m

Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm

1,29 €

BJS5ZT30

m

Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 40 cm

1,03 €

BJSAZGCM

u

Programador autònom de doble programa, amb control
d'aportació d'aigua, amb temps de programació des de
1 min. fins a 4 h per estació en passos d'1 min., de 8 a
32 estacions, model ICC HUNTER amb possibilitat de
8 arrencades per dia i programa, amb piles standard de
9v, amb circuit d'arrencada de bomba, carcassa de
plàstic estanca i preparat per a muntatge mural interior,
totalment col.locat, incloses totes les connexions
elèctriques, tant del circuit d'alimentació del
programador, com dels elements governats per aquest.

900,00 €

BJSBZC0G

u

Conjunt de vàlvules i accessoris de muntatge per a
formació de by-pass sectorial de 1'' en instal·lacions de
reg: 1 electrovàlvula amb regulador de cabal, 3
vàlvules d'esfera amb ràcord pla, filtre metàl·lic de 300
micres, vàlvula metàl·lica reductora de pressió, de 10 a
0,5 atm, 2 colzes, 2 tes, 2 unitats d'enllaç mixtes i tots
els altres elements necessaris segons especificacions
del Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.

450,00 €

BJSBZG0G

u

Conjunt de vàlvules i accessoris de muntatge per a
formació de by-pass sectorial de 1'' 1/2 en
instal·lacions de reg: 1 electrovàlvula amb regulador de
cabal, 3 vàlvules d'esfera amb ràcord pla, filtre metàl·lic
de 300 micres, vàlvula metàl·lica reductora de pressió,
de 10 a 0,5 atm, 2 colzes, 2 tes, 2 unitats d'enllaç
mixtes i tots els altres elements necessaris segons
especificacions del Plec de Condicions vigent de Parcs
i Jardins.

475,00 €

BJSBZGRA

u

Conjunt de vàlvules i accessoris de muntatge de 1'' 1/4
per a rentatge automàtic en instal·lacions de reg per
degoteig: 1 vàlvula de descàrrega automàtica i tots els
altres elements necessaris segons especificacions del
Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.

120,00 €
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UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BJSBZGRT

u

Conjunt de vàlvules i accessoris de muntatge de 1'' 1/4
per a rentatge manual en instal·lacions de reg per
degoteig: 1 vàlvula de ràcord pla, desguàs i tots els
altres elements necessaris segons especificacions del
Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.

90,00 €

BJSBZT0G

u

Conjunt de vàlvules i accessoris de muntatge per a
formació de by-pass mestre de 2´´ en instal·lacions de
reg: 1 electrovàlvula amb regulador de cabal, 3
vàlvules d'esfera amb ràcord pla, 2 colzes, 2 tes, 2
unitats d'enllaç mixtes i tots els altres elements
necessaris segons especificacions del Plec de
Condicions vigent de Parcs i Jardins.

350,00 €

Conjunt de vàlvules i accessoris de muntatge de 1'' 1/2
per a rentatge automàtic en instal·lacions de reg per
degoteig: 1 vàlvula de descàrrega automàtica i tots els
altres elements necessaris segons especificacions del
Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.

130,00 €

Conjunt de vàlvules i accessoris de muntatge de 1'' 1/2
per a rentatge manual en instal·lacions de reg per
degoteig: 1 vàlvula de ràcord pla, desguàs i tots els
altres elements necessaris segons especificacions del
Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.

100,00 €

BJSBZZRA

BJSBZZRT

Pàg.:
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MATERIALS

MATERIALS
CODI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

u

BJSC2AC1

u

Sensor de pluja regulable amb protecció antivandàlica
en acer inoxidable per a instal·lació amb cables

234,70 €

BN115640

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1/2´´, de 16 bar de pressió nominal, cos
bronze, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

11,38 €

BN115650

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió nominal, cos
bronze, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

15,47 €

BN812670

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

5,89 €

BQ21ZZ65

u

Paperera tipus Barcelona, de 70 l de capacitat, d'acer
amb acabat esmaltat al foc, inclòs suports i fixacions

178,56 €

BQ31Z010

u

Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció
antioxidant i pintura oxirón, amb aixeta temporitzada de
llautó i amb base de pedra artificial prefabricada, model
Barcino Romàntica C-10, de Fàbregas, col·locada
sobre el paviment o sobre una base de formigó
existent, amb fixacions mecàniques M10x100

431,93 €

193,28 €

BQ31ZM10

u

Base de pedra artificial prefabricada per a font exterior

BQ3Z1300

u

Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior

29,09 €

BQ41ZT03

u

Pilona de pedra granítica gris quintana, acabat
flamejat, de Ø30cm, d'alçada total 56 cm, col·locada
amb morter 1:4 elaborat a l'obra. Inclou base de
formigó i tots les materials

395,00 €

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BQ42ZP20

u

Pilona Barcelona fixa de 1000 mm d'alçada, formada
per fust de fosa gris de 100 mm de diàmetre i acabat
pintat amb imprimació fosfatant antioxidant i oxiron
negre ferrític, anella d'acer inoxidable de 84 mm de
diàmetre exterior i acabat matitzat i senyal de
l'Ajuntament de la ciutat en relleu de 1,5 mm i alçada
de 65 mm

85,00 €

BQABZM01

u

Joc infantil amb molla de la casa Colomer, model
Tortuga, ref.: CLAS-M 108.

485,00 €

BQABZT02

u

Joc infantil amb molla de la casa Colomer, model
Porquet, ref.: CLAS-M 102.

474,26 €

BQANZM09

u

Joc infantil tipus Modular de la casa Colomer, model
M-B3 sense sostres metàl·lics, ref.: CLAS-J 203.

7.352,89 €

BQB1ZT13

u

Jardinera d'acer galvanitzat, acabat termolacat color
metàl·lic, de 160 cm de diàmetre, 60 cm d'alçada total
(40 cm en superfície i 20 cm per ancoratge) i 4 mm de
gruix, de disseny segons projecte, amb ancoratges de
Ø12. Inclou pintat amb Rilsan i tots els materials

511,68 €

BR341110

m3

Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

46,38 €

BR351010

m3

Torba rossa a granel

57,61 €

BR3A7000

kg

Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent

6,29 €

BR3AC000

kg

Condicionador del sòl a base de polìmers orgànics
hidroabsorbents,
fertilitzants,
oligoelements,
estimulants del creixement i roca volcànica

9,09 €

BR3P2110

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

41,45 €

BR3PZT10

m3

Terra apta per a plantació, 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
14 mm i amb un PH entre 6,5 i 7,5, lliure de patògens,
males herbes i contaminants, amb terres de textura
franca i bona capacitat de drentatge a la base

51,95 €

BR3SZ0B1

t

Pedra licorella, subministrada en sacs de 0,8 m3

126,32 €

BR42Z82C

u

Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

295,00 €

BR43Z4VT

u

Subministrament de Laurus nobilis piramidalis de 2
peus, d'alçària de 225 a 250 cm, en contenidor

150,00 €

BR44Z21C

u

Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 25
a 30 cm, amb l'arrel nua

70,00 €

BR469N3E

u

Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 350 a 400
cm, en contenidor de 90 a 120 l

193,32 €
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UA

DESCRIPCIÓ

PREU
420,00 €

BR47ZN3F

u

Pinus pinea de perímetre entre 30 i 35 cm, en
contenidor

BR4EZ836

u

Lobularia maritima, en contenidor de 3 l

4,00 €

BR4FVM41

u

Parthenocissus tricuspidata Veitchii en contenidor de 3
l

6,69 €

u

Plumbago auriculata en contenidor de 3 l

4,09 €

BR4GZD33

u

Phlomis purpurea, en contenidor de 5 l

4,04 €

BR4GZL31

u

Poligala en contenidor de 3 l

5,00 €

BR4HZQ13

u

Roser, en contenidor de 0,5 l

3,94 €

BRZ22510

20

u
u

Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 12 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària
Abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

D060M022

m3

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

PREU
80,80 €

Rend.: 1,000

Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

BR4GZ221

BRZ21C20

Pàg.:

ELEMENTS COMPOSTOS

MATERIALS
CODI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

12,08 €
0,42 €

A0150000

h

Manobre especialista

23,00000 =

0,900 /R x

Subtotal...

20,70000
20,70000

20,70000

Maquinària:
C1705700

h

Formigonera de 250 l

3,16000 =

0,450 /R x

Subtotal...

1,42200
1,42200

1,42200

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,180

x

1,90000 =

0,34200

B0311010

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

0,650

x

18,43000 =

11,97950

B0331Q10

t

1,550

x

18,39000 =

28,50450

B0512401

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150

x

117,66000 =

17,64900

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m3

D060M0B2

58,47500
1,00%

58,47500
0,20700

COST DIRECTE

80,80400

COST EXECUCIÓ MATERIAL

80,80400
86,81 €

Rend.: 1,000

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

0,900 /R x

23,00000 =
Subtotal...

20,70000
20,70000

20,70000

Maquinària:
C1705700

h

Formigonera de 250 l

0,450 /R x

3,16000 =
Subtotal...

1,42200
1,42200

1,42200

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,180

x

1,90000 =

0,34200

B0312010

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

0,650

x

20,27000 =

13,17550

B0332Q10

t

1,550

x

21,49000 =

33,30950

B0512401

t

Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150

x

117,66000 =

17,64900

Subtotal...

64,47600

64,47600
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CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,00%

m3

h

Manobre especialista

Preu €

Parcial

23,00000 =

1,100 /R x

Subtotal...
Formigonera de 165 l

DESPESES AUXILIARS

m3

Import

25,30000
25,30000

1,95000 =

0,600 /R x

Subtotal...

1,17000

m3

Aigua

0,180

x

1,90000 =

0,34200

B0311010

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

0,650

x

18,43000 =

11,97950

B0331Q10

t

1,550

x

18,39000 =

28,50450

B0512401

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225

x

117,66000 =

26,47350

DESPESES AUXILIARS

67,29950
1,00%

h

Parcial

23,00000 =

1,000 /R x

Subtotal...
C1705600

h

Formigonera de 165 l

23,00000

Subtotal...

1,36500
1,36500

1,36500

Materials:
B0111000

m3

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

B0512401

t

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

Aigua

67,29950

x

1,90000 =

0,38000

1,630

x

19,78000 =

32,24140

0,250

x

117,66000 =

29,41500

0,200

DESPESES AUXILIARS

m3

82,92 €

Preu €

Parcial

Import

23,00000 =

62,03640
1,00%

62,03640
0,23000

COST DIRECTE

86,63140

COST EXECUCIÓ MATERIAL

86,63140

Subtotal...

23,00000

1,95000 =
Subtotal...

Preu €

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

23,00000 =
Subtotal...

23,00000

Import

23,00000
23,00000

23,00000

Maquinària:
C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,700 /R x

1,95000 =
Subtotal...

1,36500

Parcial

Mà d'obra:

1,36500
1,36500

99,75 €

Rend.: 1,000

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

23,00000

Maquinària:
0,700 /R x

23,00000
23,00000

1,95000 =

0,700 /R x

Unitats

1,000 /R x

Import

94,02250

Rend.: 1,000

Unitats

Formigonera de 165 l

Manobre especialista

1,17000

Mà d'obra:

h

Preu €

Maquinària:

D0701821

C1705600

86,63 €

Rend.: 1,000

94,02250

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Manobre especialista

82,92420

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

0,25300

COST DIRECTE

h

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...
Subtotal...

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

0,23000
82,92420

Unitats
A0150000

1,17000

B0111000

m3

1,00%

58,32920

COST DIRECTE

25,30000

Materials:

D0701461

58,32920

Mà d'obra:

Maquinària:
h

PREU
Subtotal...

D0701641

Unitats

DESCRIPCIÓ

94,02 €

Mà d'obra:

A0150000

22

86,80500

Rend.: 1,000

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

UA

86,80500

COST EXECUCIÓ MATERIAL
D060Q021

CODI

0,20700

COST DIRECTE

C1705600

Pàg.:

ELEMENTS COMPOSTOS

ELEMENTS COMPOSTOS

A0150000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

1,36500
1,36500

1,36500

Materials:

Materials:

B0111000

m3

B0111000

m3

Aigua

0,200

x

1,90000 =

0,38000

B0310020

t

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,740

x

19,78000 =

34,41720

B0512401

t

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

0,200

x

1,90000 =

0,38000

Sorra de pedrera per a morters

1,520

x

19,78000 =

30,06560

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

0,380

x

117,66000 =

44,71080

Aigua

Subtotal...

75,15640

75,15640
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

23

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

m3

D0701911

1,00%

Formigonera de 165 l

DESPESES AUXILIARS

1,00%

99,75140

COST EXECUCIÓ MATERIAL

179,98065

107,20 €

Rend.: 1,000

kg

D0B2A100

0,98 €

Rend.: 1,000

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
Unitats

Preu €

Parcial

Preu €

Parcial

23,00000 =

1,000 /R x

Import

23,00000
23,00000

1,95000 =

0,700 /R x

23,00000

1,36500
1,36500

1,36500

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,005 /R x

26,63000 =

0,13315

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,005 /R x

23,65000 =

0,11825

Subtotal...

0,25140

m3

Aigua

0,200

x

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,480

B0512401

t

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

0,450

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,0102

x

1,33000 =

0,01357

1,050

x

0,68000 =

0,71400

x

19,78000 =

29,27440

DESPESES AUXILIARS

x

117,66000 =

52,94700

COST DIRECTE

0,98148

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,98148

82,60140
1,00%

82,60140
0,23000

COST DIRECTE

107,19640

COST EXECUCIÓ MATERIAL

107,19640
179,98 €

Rend.: 1,000

Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
Manobre especialista

1,050 /R x

23,00000 =
Subtotal...

24,15000
24,15000

24,15000

Maquinària:
h

Formigonera de 165 l

0,72757

0,38000

DESPESES AUXILIARS

h

0,72757

1,90000 =

Subtotal...

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,25140

Materials:

Subtotal...

B0111000

m3

Import

Mà d'obra:

Materials:

D070A4D1

0,24150

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

C1705600

PREU

179,98065

Maquinària:
h

DESCRIPCIÓ

COST DIRECTE

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

Manobre especialista

UA

99,75140

Subtotal...

A0150000

24

COST DIRECTE

Unitats
h

CODI

0,23000

Mà d'obra:

C1705600

Pàg.:

ELEMENTS COMPOSTOS

ELEMENTS COMPOSTOS

A0150000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

0,725 /R x

1,95000 =
Subtotal...

1,41375
1,41375

1,41375

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,200

x

1,90000 =

0,38000

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,530

x

19,78000 =

30,26340

B0512401

t

0,200

x

117,66000 =

23,53200

B0532310

kg

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

400,000

x

0,25000 =

100,00000

Subtotal...

154,17540

154,17540

1,00%

0,00251

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

25

Pàg.:

26

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

E45CA8C4

m3

Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

PREU
104,10 €

Rend.: 1,000

Preu €

Unitats

Parcial

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

E618561K

m2

Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm,
llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 ,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,060 /R x

26,63000 =

1,59780

A0140000

h

Manobre

0,240 /R x

22,23000 =

5,33520

Subtotal...

6,93300

PREU
33,34 €

Rend.: 1,000

Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
6,93300

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,440 /R x

26,63000 =

11,71720

A0140000

h

Manobre

0,220 /R x

22,23000 =

4,89060

Maquinària:
C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

176,75000 =

0,100 /R x

Subtotal...

Subtotal...

17,67500
17,67500

17,67500

B0E244L1

u

D070A4D1

m3

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Materials:
B065760B

m3

Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020

77,76000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

79,31520

79,31520
2,50%

79,31520

m2

104,09653

COST EXECUCIÓ MATERIAL

104,09653

Rend.: 1,000

67,97 €

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de
pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a encofrador

1,100 /R x

26,63000 =

29,29300

A0133000

h

Ajudant encofrador

1,000 /R x

23,65000 =

23,65000
52,94300

kg

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D31000

m3

B0D625A0

cu

B0D71130

m2

B0D75000

m2

B0DZA000

l

0,1007

x

1,55000 =

0,15609

1,298

x

0,43000 =

0,55814

Llata de fusta de pi

0,0038

x

258,70000 =

0,98306

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 10 usos
Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús
Desencofrant

0,0151

x

10,67000 =

0,16112

1,100

x

1,46000 =

1,60600

Clau acer

1,150

x

8,74000 =

10,05100

0,060

x

3,13000 =

0,18780

16,60780

0,0149

x

179,98065 =

2,68171

16,31930
2,50%

16,31930
0,41520
33,34230

DESPESES INDIRECTES 0,00%

kg

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL

33,34230

Rend.: 1,000

3,69 €

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

26,63000 =

0,100 /R x

52,94300

Materials:
B0A31000

13,63759

COST DIRECTE

Mà d'obra:
A0123000

Subtotal...

1,14000 =

DESPESES AUXILIARS

E61Z300H
Unitats

x

Subtotal...

DESPESES INDIRECTES 0,00%

E4DCAD02

11,9628

0,17333

COST DIRECTE

16,60780

Materials:

Subtotal...

2,66300
2,66300

2,66300

Materials:
B0A14200

kg

D0B2A100

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,005
1,000

x

1,33000 =

0,00665

x

0,98148 =

0,98148

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,98813
1,50%

0,98813
0,03995

COST DIRECTE

3,69108

DESPESES INDIRECTES 0,00%

Subtotal...

13,70321

COST EXECUCIÓ MATERIAL
13,70321
m3

E61ZR045
DESPESES AUXILIARS

2,50%

COST DIRECTE

1,32358
67,96979

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,69108
125,00 €

Rend.: 1,000

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat
manualment, per a parets de blocs de morter de ciment
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
67,96979

A0122000

h

A0140000

h

Oficial 1a paleta
Manobre

0,400 /R x

26,63000 =

10,65200

1,600 /R x

22,23000 =

35,56800

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

27

Pàg.:

28

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

46,22000

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

46,22000

5,72216

Materials:
B065910C

m3

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

1,050

74,37000 =

x

Subtotal...

78,08850

78,08850

m2

K2182231

Unitats

78,08850

13,54 €

Rend.: 1,000

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,69330

COST DIRECTE

A0140000

h

Manobre

22,23000 =

0,600 /R x

125,00180

Subtotal...

13,33800
13,33800

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES AUXILIARS

125,00180

1,50%

0,20007

COST DIRECTE
kg

E9Z43110

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

Preu €

Parcial

A0134000

h

Oficial 1a ferrallista

0,011 /R x

26,63000 =

0,29293

Ajudant ferrallista

0,011 /R x

23,65000 =

0,26015

Subtotal...

0,55308

0,55308

Materials:
B0A14200
D0B2A100

m2

K81125K2
h

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,0082
1,000

1,33000 =

x

0,98148 =

x

0,01091
0,98148

Unitats

0,99239
1,50%

Parcial

0,99239

1,55377

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,55377

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,616 /R x

26,63000 =

16,40408

A0140000

h

Manobre

0,341 /R x

22,23000 =

7,58043

h

Mesclador continu per a morter preparat en sacs

1,62000 =

0,308 /R x

Parcial

Subtotal...

0,49896

m3

Aigua

0,0071

x

1,90000 =

0,01349

B8112G80

t

Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació
CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, en sacs

0,0227

x

52,20000 =

1,18494

Subtotal...

Import

1,19843
2,50%

Oficial 1a ferrallista

0,030 /R x

26,63000 =

0,79890

DESPESES INDIRECTES 0,00%

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,030 /R x

23,65000 =

0,70950

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,50840

1,50840

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

B0B34256

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

0,0204

x

1,33000 =

0,02713

1,200

x

3,47000 =

4,16400

m2

K898DFM0

Unitats
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

4,19113
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

4,19113
0,02263

26,28151
15,41 €

Rend.: 1,000

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments,
amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora,
una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

1,19843

26,28151

h

Materials:

0,49896

0,59961

COST DIRECTE

A0124000

B0A14200

0,49896

B0111000

Mà d'obra:

Subtotal...

23,98451

Materials:

DESPESES AUXILIARS
Preu €

Unitats

23,98451

Maquinària:

5,72 €

Rend.: 1,000

Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Import

0,00830

COST DIRECTE

m2

Preu €

Mà d'obra:

C1704200
DESPESES AUXILIARS

E9Z4M618

26,28 €

Rend.: 1,000

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1,
segons UNE-EN 998-1, remolinat

Subtotal...
Subtotal...

13,53807

Import

Mà d'obra:
A0124000

13,53807

DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,55 €

Rend.: 1,000

Armadura per a lloses de formigó AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

13,33800

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,150 /R x

26,63000 =

3,99450

A013D000

h

Ajudant pintor

0,015 /R x

23,65000 =

0,35475

5,72216

Subtotal...
Materials:

4,34925

4,34925
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

29

Pàg.:

30

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI
B89ZNE00

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

kg

Pintura al silicat de potassa per a exteriors

0,3978

x

12,87000 =

5,11969

B8ZAH000

kg

Imprimació neutralitzadora acrílica

0,2285

x

22,83000 =

5,21666

B8ZAM000

kg

Imprimació fixadora acrílica

0,1428

x

4,64000 =

0,66259

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

10,99894
1,50%

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 2

1618Z100

m2

Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm,
llis, gris amb components hidrofugants, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter
mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari,
massissats 100% amb formigó HA-25/P/20/I de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de
morter de ciment i acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

10,99894
0,06524

COST DIRECTE

15,41343

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,41343

PREU
68,63 €

Rend.: 1,000

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Partides d'obra:
P- 1

u

145CZ172

Unitats

E618561K

m2

E61Z300H

kg

E61ZR045

m3

Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm,
llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 ,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari
Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment
Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat
manualment, per a parets de blocs de morter de ciment

403,15 €

Rend.: 1,000

P5_Formació d'escala de servei, de 80 cm d'amplada i
7 graons, a base de llosa de formigó armat
HA-25/B/10/IIa, de 15 cm de gruix, armada amb malla
electrosoldada ME 20x20 cm D:8-8 mm, inclòs
formació dels graons amb matavius de 2x2 cm, amb
encofrat per anar vist. Inclou acabat remolinat i
fonament de formigó HA-25/B/10/IIa, armat amb barres
d'acer corrugat B500S, inclòs encofrat. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte.

Preu €

Parcial

1,000

x

33,34230 =

33,34230

4,450

x

3,69108 =

16,42531

0,1509

x

125,00180 =

18,86277

Subtotal...

Import

68,63038

68,63038

Partides d'obra:
E45CA8C4

m3

E4DCAD02

m2

E9Z43110

kg

E9Z4M618

m2

F31522H4

m3

F31B3000

kg

F31DC100

m2

Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de
pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist
Armadura per a lloses de formigó AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2
Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

0,415

x

104,09653 =

43,20006
COST DIRECTE

4,000

x

67,96979 =

271,87916

1,000

x

1,55377 =

1,55377

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 3
1,000

x

5,72216 =

5,72216

0,280

x

106,88904 =

29,92893

10,000

x

1,34247 =

13,42470

1,680

x

22,28823 =

37,44423

m2

481RZT33

COST DIRECTE

403,15301

55,23 €

Preu €

Parcial

Import

Partides d'obra:
K2182231

m2

403,15301

K81125K2

m2

403,15301

K898DFM0

m2

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

68,63038

Rend.: 1,000

Reparació de la base de façanes afectades per
l'actuació en el paviment de les voreres, amb
arrencada i repicat de revestiments i peces existents
malmeses, inclòs ajustos de cotes dels accessos, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor, i posterior reposició amb un acabat igual a
l'existent, col·locat convenientment.
Unitats

Subtotal...

68,63038

DESPESES INDIRECTES 0,00%

403,15301

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1,
segons UNE-EN 998-1, remolinat
Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments,
amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora,
una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

1,000

x

13,53807 =

13,53807

1,000

x

26,28151 =

26,28151

1,000

x

15,41343 =

15,41343

Subtotal...

55,23301

55,23301
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PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

31

Pàg.:

32

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

NÚM

CODI
B0G1ZB04

COST DIRECTE

UA
m2

DESCRIPCIÓ
Pedra de pòrfir per aplacats

PREU
2,000

68,23000 =

x

Subtotal...

55,23301

DESPESES INDIRECTES 0,00%

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

55,23301

136,46000
148,99880

3,00%

148,99880
2,65637

COST DIRECTE

240,20077

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P- 4

u

E83CZGG5

P- 6

Unitats

Preu €

Parcial

m2

E8B271E3

Import

Preu €

Unitats

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

2,340 /R x

26,63000 =

62,31420

A0140000

h

Manobre

1,180 /R x

22,23000 =

26,23140

Subtotal...

88,54560

7,51 €

Rend.: 1,000

Pintat de superfície de parament de formigó amb
pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de
resines acríliques, monocomponent, per a protecció
contra la penetració i resistent a l'humitat, aplicada en
tres capes

Mà d'obra:

Parcial

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,150 /R x

26,63000 =

3,99450

A013D000

h

Ajudant pintor

0,015 /R x

23,65000 =

0,35475

88,54560
Subtotal...

kg

B0711024

kg

B0G1JL04

m2

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color
Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN
12004
Pedra granítica nacional amb una cara flamejada, preu
mitjà, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre
vores

1,560

x

0,93000 =

1,45080

12,600

x

0,88000 =

11,08800

2,000

x

153,31000 =

306,62000

kg

Pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de
resines acríliques, monocomponent, per a protecció
contra la penetració i resistent a l'humitat

0,700

4,42000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

DESPESES AUXILIARS

319,15880
3,00%

319,15880

4,34925

3,09400

3,09400
1,50%

3,09400
0,06524

COST DIRECTE

7,50849

DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,65637

COST DIRECTE

4,34925

Materials:
B8B271E0

Subtotal...

Import

Mà d'obra:

Materials:
B05A2203

240,20077

410,36 €

Rend.: 1,000

M5_Revestiment de la base de formigó dels armaris
d'instal·lacions amb pedra de granit, acabat flamejat,
col·locada amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte.

COST EXECUCIÓ MATERIAL

410,36077

7,50849

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 5

u

E83CZPG5

410,36077

Unitats

Unitats
h

A0140000

h

Preu €

Parcial

Oficial 1a col·locador

2,340 /R x

26,63000 =

62,31420

Manobre

1,180 /R x

22,23000 =

26,23140

Subtotal...

88,54560

Materials:
B05A2203

kg

B0711024

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color
Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN
12004

47,84 €

Rend.: 1,000

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit
de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30
cm per sobre del tub

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

Import

Mà d'obra:
A0127000

m

ED7FR114

240,20 €

Rend.: 1,000

M9_Revestiment de la base de formigó de la font amb
lloses de pedra de Pòrfir Patagònic, col·locada amb
adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte.

P- 7

1,560

x

0,93000 =

1,45080

12,600

x

0,88000 =

11,08800

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,190 /R x

26,63000 =

5,05970

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,150 /R x

26,63000 =

3,99450

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,150 /R x

23,65000 =

3,54750

A0140000

h

Manobre

0,380 /R x

22,23000 =

8,44740

Subtotal...
88,54560

21,04910

21,04910

Maquinària:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

C133A0J0

h

Picó vibrant amb placa de 30x30 cm

0,0422 /R x

57,98000 =

2,44676

0,100 /R x

6,56000 =

0,65600

Subtotal...
Materials:

3,10276

3,10276
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

33

Pàg.:

34

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI
B0310500

UA

DESCRIPCIÓ

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

B064300C

m3

BD7FR110

m

BDW3B700
BDY3B700

PREU
0,546

x

19,36000 =

10,57056

0,0945

x

67,83000 =

6,40994

1,200

x

3,57000 =

4,28400

u

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
Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica
Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm

0,330

x

6,12000 =

2,01960

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm

1,000

x

0,09000 =

0,09000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

23,37410
1,50%

NÚM

CODI
BFYBZM1F

UA
u

DESCRIPCIÓ
Escomesa d'aigua per abastament de la xarxa de reg,
des del punt de connexió fins a comptador, inclòs
formació de rases, canonades, vàlvules, connexions,
reposició de paviments, gestió de residus i tots els
treballs, materials i mitjans necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet, acabat i en
funcionament segons projecte i companyia
subministradora.

500,00000 =

x

Subtotal...

23,37410

500,00000

500,00000

COST DIRECTE

500,00000

500,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,31574

COST DIRECTE

PREU
1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

47,84170

500,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 8

U

EGD31100

47,84170

m

F2191306

40,44 €

Rend.: 1,000

Soldadura aluminotèrmica per xarxa de posta a terra
de 35 a 50 mm2 de secció i part proporcional de motlle
de grafic per a soldadures

P- 10

Unitats

Preu €

Parcial

Import

Maquinària:
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0113000

H

Cap de colla del ram d'electricitat

0,100 /R x

21,62000 =

2,16200

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,700 /R x

27,52000 =

19,26400

A013H000

h

Ajudant electricista

0,700 /R x

23,61000 =

16,52700

Subtotal...

37,95300

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,040 /R x

73,44000 =

2,93760

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,024 /R x

57,98000 =

1,39152

Subtotal...

4,32912

COST DIRECTE

37,95300

Materials:
BGD31100

4,33 €

Rend.: 1,000

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

4,32912

4,32912

DESPESES INDIRECTES 0,00%
U

Soldadurar aluminotèrmica per xarxa de posta a terra
de 35 a 50 mm2 de secció i part proporcional de motlle
de grafit per a soldadures

1,000

2,49000 =

x

Subtotal...

2,49000

2,49000

COST DIRECTE

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,49000

P- 11

m

F219FBC0

5,67 €

Rend.: 1,000

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
Unitats

40,44300

4,32912

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

40,44300

A0150000

h

Manobre especialista

23,00000 =

0,170 /R x

Subtotal...

3,91000
3,91000

3,91000

Maquinària:
P- 9

EJM1ZM10

u

C170H000

h

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

9,99000 =

0,170 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,69830
1,69830

1,50%

COST DIRECTE

1,69830
0,05865
5,66695

DESPESES INDIRECTES 0,00%
Unitats

Materials:

500,00 €

Rend.: 1,000

Escomesa d'aigua per abastament de la xarxa de reg,
des del punt de connexió fins a comptador, inclòs
formació de rases, canonades, vàlvules, connexions,
reposició de paviments, gestió de residus i tots els
treballs, materials i mitjans necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet, acabat i en
funcionament segons projecte i companyia
subministradora.

Preu €

Parcial

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,66695
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

35

CODI

P- 12

F219FFC0

UA
m

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

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

Preu €

Unitats

Parcial

PREU

NÚM

CODI

8,33 €

P- 15

F219ZR05

h

Manobre especialista

23,00000 =

0,250 /R x

Subtotal...

m

DESCRIPCIÓ

PREU
6,32 €

Rend.: 1,000

Demolició de gual col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Preu €

Unitats

5,75000
5,75000

Parcial

h

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

9,99000 =

0,250 /R x

DESPESES AUXILIARS

A0150000

h

Manobre especialista

23,00000 =

0,150 /R x

Subtotal...

5,75000

2,49750
2,49750

1,50%

2,49750

C1101200

h

C1313330

h

3,45000
3,45000

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,080 /R x

17,83000 =

1,42640

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,024 /R x

57,98000 =

1,39152

Subtotal...

0,08625

COST DIRECTE

DESPESES AUXILIARS

8,33375

DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,81792
1,50%

3,45000

8,33375

6,31967

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

m

F219Z306

P- 16
Preu €

Unitats

Parcial

m2

F219ZXC5

Import

Mà d'obra:
h

Manobre

6,31967

4,45 €

Rend.: 1,000

Retirada de pedres de delimitació de parterre existent,
amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

2,81792
0,05175

COST DIRECTE

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A0140000

Import

Maquinària:

Subtotal...

P- 13

36

Mà d'obra:

Maquinària:
C170H000

UA

Import

Mà d'obra:
A0150000

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

22,23000 =

0,200 /R x

Subtotal...

4,44600
4,44600

COST DIRECTE

5,27 €

Rend.: 1,000

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
10 cm de gruix, inclòs demolició de base de formigó de
fins a 20 cm de gruix, amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Maquinària:
4,44600

C1105A00

h

C1311440

h

Retroexcavadora amb martell trencador
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,061 /R x

73,44000 =

4,47984

0,0078 /R x

100,93000 =

0,78725

4,44600

Subtotal...

5,26709

5,26709

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,44600
COST DIRECTE

5,26709

DESPESES INDIRECTES 0,00%
P- 14

m2

F219ZJB5

Unitats

Preu €

Parcial

Import

Maquinària:
C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,54 €

Rend.: 1,000

Demolició de paviment de panots, inclòs demolició de
base de formigó, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió.

0,066 /R x

73,44000 =

4,84704

0,0059 /R x

100,93000 =

0,59549

57,98000 =

0,019 /R x

P- 17

Unitats

1,10162
6,54415

44,46 €

Rend.: 1,000

Retirada de placa existent d'homenatge a Lluís
Companys i trasllat a magatzem municipal, amb les
proteccions necessaries.

Preu €

h

Manobre

22,23000 =

2,000 /R x

44,46000
44,46000

44,46000

6,54415
COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

6,54415
Subtotal...

COST DIRECTE

Parcial

Mà d'obra:
A0140000

Subtotal...

u

F219ZZ06

5,26709

6,54415

44,46000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

44,46000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

37

CODI

P- 18

F21DZG02

Pàg.:

UA
u

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

Anul·lació d'embornal existent, a base de repicar 60 cm
del pou existent amb els mitjans necessaris, tabicat del
clavegueró amb formigó i reblert de sorra. Inclou
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Preu €

Unitats

Parcial

PREU

NÚM

CODI

238,18 €

P- 20

F21DZQMO

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
110,50 €

Rend.: 1,000

Connexió de tubs de desguàs de la font a la xarxa de
sanejament (connexió a clavegueró, a embornal...)
Inclou totes les peces, materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons projecte.

Import
Preu €

Unitats

Mà d'obra:

Parcial

A0121000

h

Oficial 1a

4,0431 /R x

26,63000 =

107,66775

Mà d'obra:

A0140000

h

Manobre

4,717 /R x

22,23000 =

104,85891

A0140000

h

Manobre

1,100 /R x

22,23000 =

24,45300

A0150000

h

Manobre especialista

1,100 /R x

23,00000 =

25,30000

Subtotal...

212,52666

Subtotal...
h

Compressor amb dos martells pneumàtics

17,83000 =

0,3369 /R x

6,00693

u

Conjunt de peces especials i altres accessoris pel
conexionat de tubs de desguàs de la xarxa de reg a la
xarxa de sanejament (connexió a clavegueró, a
embornal...)

6,00693

Materials:
B0321000

m3

Sauló sense garbellar

0,500

x

18,94000 =

9,47000

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

0,150

x

67,83000 =

10,17450

1,000

60,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Subtotal...

19,64450

49,75300

49,75300

Materials:

6,00693

BFYAZMMO
Subtotal...

Import

212,52666

Maquinària:
C1101200

38

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

60,00000

60,00000
1,50%

0,74630

COST DIRECTE

19,64450

60,00000

110,49929

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
COST DIRECTE

110,49929

238,17809

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 19

u

F21DZMMO

238,17809

110,50 €

Rend.: 1,000

Connexió de tubs de desguàs de la xarxa de reg a la
xarxa de sanejament (connexió a clavegueró, a
embornal...) Inclou totes les peces, materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte.

P- 21

u

F21DZT01

5,54 €

Rend.: 1,000

Arrencada de tapa de pou de clavegueram i reixes
d'embornal, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor
Unitats

Preu €

Parcial

A0140000

h

A0150000

h

Manobre

0,100 /R x

22,23000 =

2,22300

Manobre especialista

0,100 /R x

23,00000 =

2,30000

Subtotal...
Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

1,100 /R x

22,23000 =

24,45300

A0150000

h

Manobre especialista

1,100 /R x

23,00000 =

25,30000

4,52300

49,75300

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

0,050 /R x

17,83000 =

0,89150

0,0007 /R x

83,20000 =

0,05824

DESPESES AUXILIARS
u

Conjunt de peces especials i altres accessoris pel
conexionat de tubs de desguàs de la xarxa de reg a la
xarxa de sanejament (connexió a clavegueró, a
embornal...)

1,000

60,00000 =

x

0,94974

0,94974

49,75300

Materials:
BFYAZMMO

4,52300

Maquinària:

Subtotal...
Subtotal...

Import

Mà d'obra:

60,00000

1,50%

COST DIRECTE

0,06785
5,54058

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

60,00000
1,50%

COST DIRECTE

60,00000
0,74630
110,49929

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

110,49929

5,54058
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

39

P- 22

Pàg.:

40

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI

UA
u

F21DZTN1

DESCRIPCIÓ

PREU
348,85 €

Rend.: 1,000

Connexió de col·lector existent, possiblement de
formigó, a pou de nova construcció. Diàmetre del
col·lector Ø300. Inclou talls amb serra de disc, formació
de forats amb broca de corona, peces especials de
connexionat i sellats, part proporcional de formació de
by-pass per a mantenir el col·lector en funcionament
durant l'execució de les obres, càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor i tots els mitjans, materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte.

NÚM

CODI
BFYGZTN4

UA
u

DESCRIPCIÓ
Conjunt de peces especials i altres accessoris pel
conexionat de col·lector nou de PVC a pou existent.
Diàmetre dels col·lectors de PVC Ø250 mm

PREU
1,000

140,70000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

140,70000

140,70000
1,50%

140,70000
1,83182

COST DIRECTE

312,85205

DESPESES INDIRECTES 0,00%
Unitats

Preu €

Parcial

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

312,85205

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

2,700 /R x

22,23000 =

60,02100

A0150000

h

Manobre especialista

2,700 /R x

23,00000 =

62,10000

Subtotal...

122,12100

P- 24

u

F21DZTN6

122,12100

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

2,700 /R x

17,83000 =

48,14100

0,0007 /R x

83,20000 =

0,05824

Unitats
Subtotal...

48,19924

48,19924

u

Conjunt de peces especials i altres accessoris pel
conexionat de col·lector existent, possiblement de
formigó, a pou de nova construcció. Diàmetre del
col·lector de formigó Ø300.

1,000

176,70000 =

x

Preu €

Parcial

176,70000

A0140000

h

Manobre

1,500 /R x

22,23000 =

33,34500

A0150000

h

Manobre especialista

1,500 /R x

23,00000 =

34,50000

Subtotal...

67,84500

DESPESES AUXILIARS

176,70000
1,50%

176,70000
1,83182

COST DIRECTE

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,0007 /R x

17,83000 =

0,01248

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

0,0007 /R x

83,20000 =

0,05824

Subtotal...

348,85205

0,07072

COST EXECUCIÓ MATERIAL

BFYGZTN6

348,85205

u

C_Conjunt de peces especials i altres accessoris pel
conexionat de col·lector nou de PVC de Ø250 mm a
col·lector existent, possiblement de formigó, de Ø250.

1,000

80,55000 =

x

Subtotal...
u

DESPESES AUXILIARS

80,55000
1,50%

80,55000
1,01768

COST DIRECTE

149,48340

DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

Preu €

Parcial

P- 25

A0140000

h

Manobre

2,700 /R x

22,23000 =

60,02100

A0150000

h

Manobre especialista

2,700 /R x

23,00000 =

62,10000

Subtotal...

122,12100

COST EXECUCIÓ MATERIAL

149,48340

Rend.: 1,000

11,63 €

Import

Mà d'obra:

u

F21Q1121

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m
de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor
Unitats

122,12100

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

2,700 /R x

17,83000 =

48,14100

0,0007 /R x

83,20000 =

0,05824

Subtotal...
Materials:

80,55000

312,85 €

Rend.: 1,000

Connexió de col·lector nou de PVC a pou existent.
Diàmetre dels col·lectors de PVC Ø250. Inclou
formació de forat en pou existent amb broca de corona,
peces especials de connexionat i sellats, càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor i tots els
mitjans, materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte.

0,07072

Materials:

DESPESES INDIRECTES 0,00%

F21DZTN4

67,84500

Maquinària:
Subtotal...

P- 23

Import

Mà d'obra:

Materials:
BFYGZCN1

149,48 €

Rend.: 1,000

Connexió de col·lector nou de PVC de Ø250 mm a
col·lector existent, possiblement de formigó, de Ø250.
Inclou peces especials de connexionat i sellats, càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor i tots els
mitjans, materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte.

48,19924

A0150000

h

Manobre especialista

0,200 /R x

23,00000 =
Subtotal...

48,19924

4,60000
4,60000

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,100 /R x

17,83000 =

1,78300

4,60000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

41

CODI
C1503000

Pàg.:

UA
h

DESCRIPCIÓ
Camió grua

PREU
51,73000 =

0,100 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

NÚM

5,17300
6,95600

1,50%

6,95600

CODI
Mà d'obra:

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A0121000

h

Oficial 1a

0,150 /R x

26,63000 =

3,99450

A0150000

h

Manobre especialista

0,300 /R x

23,00000 =

6,90000

0,06900

COST DIRECTE

Subtotal...

COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,89450

11,62500

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,150 /R x

17,83000 =

2,67450

11,62500

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,150 /R x

7,53000 =

1,12950

DESPESES INDIRECTES 0,00%

Subtotal...
P- 26

u

F21Q2501

4,84 €

Rend.: 1,000

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

DESPESES AUXILIARS

Parcial

1,50%

Manobre especialista

23,00000 =

0,150 /R x

Subtotal...

14,86192

3,45000

3,45000
P- 29

Compressor amb dos martells pneumàtics

17,83000 =

0,075 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

14,86192

3,45000

Maquinària:
h

3,80400
0,16342

COST EXECUCIÓ MATERIAL
h

10,89450

DESPESES INDIRECTES 0,00%

Import

Mà d'obra:

C1101200

3,80400

COST DIRECTE
Preu €

Unitats
A0150000

42

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

F21QZCAB

1,33725
1,33725

1,50%

1,33725

4,83900

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:

0,05175

COST DIRECTE

52,51 €

Rend.: 1,000

Desmuntatge i retirada de cabina telefònica, inclòs
demolició de fonamentacions, anul·lació de la
instal·lació de telefonia i càrrega manual i mecànica
sobre camió o contenidor

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

26,63000 =

26,63000

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

23,00000 =

23,00000

4,83900

Subtotal...

49,63000

49,63000

Maquinària:
C1101200
P- 27

u

F21QQB01

Preu €

Unitats

Compressor amb dos martells pneumàtics

Parcial

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

2,13960
2,13960

1,50%

h

Manobre especialista

23,00000 =

0,250 /R x

Subtotal...

52,51405

DESPESES INDIRECTES 0,00%

5,75000
5,75000

2,13960
0,74445

COST DIRECTE

Mà d'obra:
A0150000

17,83000 =

0,120 /R x

8,07 €

Rend.: 1,000

Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

h

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,75000

52,51405

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

17,83000 =

0,125 /R x

2,22875
P- 30

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,22875
1,50%

u

F21QZCMA

2,22875
0,08625

COST DIRECTE

8,06500

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,06500

25,22 €

Rend.: 1,000

Desmuntatge de cartell publicitari vertical, de qualsevol
tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor
Unitats

Preu €

A0121000

h

A0150000

h

Oficial 1a
Manobre especialista

0,400 /R x

26,63000 =

10,65200

0,400 /R x

23,00000 =

9,20000

Subtotal...
P- 28

F21QZC01

u

14,86 €

Rend.: 1,000

Desmuntatge de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Parcial

Import

Mà d'obra:

19,85200

19,85200

Maquinària:
C1101200

h

C200S000

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,200 /R x

17,83000 =

3,56600

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,200 /R x

7,53000 =

1,50600

Subtotal...

5,07200

5,07200
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

43

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

44

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

COST DIRECTE

25,22178

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

10,99 €

Preu €

Unitats

COST EXECUCIÓ MATERIAL

25,22178

Rend.: 1,000

Desmuntatge de pal de fusta, inclòs demolició de
fonamentacions i càrrega manual i mecànica sobre
camió o contenidor

3,66776

DESPESES INDIRECTES 0,00%

DESPESES INDIRECTES 0,00%

F21QZP01

PREU

0,29778

COST DIRECTE

P- 31

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Parcial

P- 34

m3

F221C472

4,34 €

Rend.: 1,000

Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

Preu €

Unitats

Import

3,66776

Parcial

Import

Maquinària:

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,120 /R x

26,63000 =

3,19560

A0150000

h

Manobre especialista

0,240 /R x

23,00000 =

5,52000

Subtotal...

8,71560

C1312340

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20
t

96,52000 =

0,045 /R x

Subtotal...

8,71560

4,34340
4,34340

4,34340

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

17,83000 =

0,120 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,13960
2,13960

1,50%

COST DIRECTE
2,13960

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,13073

COST DIRECTE
COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,98593

P- 35

m3

F2225223

m2

Preu €

Preu €

Unitats

Parcial

A0140000

h

Manobre

h

Ajudant jardiner

28,32000 =

0,100 /R x

DESPESES AUXILIARS

Subtotal...

2,83200
2,83200

1,50%

COST DIRECTE

C13124C0

h

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t

0,44460
0,44460

0,44460

Subtotal...

0,04248

DESPESES AUXILIARS

2,87448

COST DIRECTE

m3

2,87448

3,67 €

Rend.: 1,000

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió
Unitats

Preu €

8,97019
8,97019

1,50%

8,97019
0,00667
9,42146

DESPESES INDIRECTES 0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

F2213422

169,89000 =

0,0528 /R x

2,83200

DESPESES INDIRECTES 0,00%

Parcial

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 36

m3

F226120F

Import

Maquinària:
C1312340

Import

Maquinària:
Subtotal...

P- 33

22,23000 =

0,020 /R x

Import

Mà d'obra:
A013P000

Parcial

Mà d'obra:

2,87 €

Rend.: 1,000

Arrencada d'elements vegetals, tipus arbust, inclòs
arrels.

9,42 €

Rend.: 1,000

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat
Unitats

F21RZZ60

4,34340

10,98593

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 32

4,34340

DESPESES INDIRECTES 0,00%

9,42146

6,85 €

Rend.: 1,000

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

Preu €

Parcial

Import

Maquinària:
h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20
t

0,038 /R x

96,52000 =
Subtotal...

3,66776
3,66776

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,026 /R x

100,93000 =

2,62418

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,055 /R x

76,76000 =

4,22180

3,66776
Subtotal...

6,84598

6,84598
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

45

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

COST DIRECTE

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 39

F228Z010

m3

Rebliment i piconatge de rasa amb terres tolerables, en
tongades de gruix de 25 cm com a màxim les rases
d'ampalda inferior a 60 cm i tongades de gruix entre 25
i 50 cm com a màxim la resta. Inclou el
subministrament de la terra tolerable, el
subministrament i col·locació de bandes de
senyalització per a cada canalització de serveis inclosa
dins la rasa, segons criteris de les companyies
subministradores i tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte.

6,84598

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 37

Pàg.:

46

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m2

F227T00F

6,84598

1,51 €

Rend.: 1,000

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

Preu €

Unitats

Parcial

Import

PREU

Unitats

Maquinària:

11,53 €

Rend.: 1,000

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

C1331100

h

C13350C0

h

Motoanivelladora petita

0,010 /R x

66,70000 =

0,66700

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,011 /R x

76,76000 =

0,84436

Subtotal...

1,51136

COST DIRECTE

A0150000

h

Manobre especialista

23,00000 =

0,100 /R x

Subtotal...

2,30000
2,30000

2,30000

Maquinària:

1,51136

1,51136

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,050 /R x

57,98000 =

2,89900

C133A030

h

Compactador duplex manual de 700 kg

0,050 /R x

9,15000 =

0,45750

C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

0,050 /R x

6,46000 =

0,32300

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 38

m3

F228AH00

B03D6000

m3

Terra tolerable

1,200

x

4,32000 =

5,18400

BDGZU010

m

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

3,030

x

0,11000 =

0,33330

Subtotal...
Preu €

Unitats

Parcial

Import

DESPESES AUXILIARS

Mà d'obra:
A0150000

3,67950

5,51730
1,50%

Manobre especialista

23,00000 =

0,080 /R x

Subtotal...

1,84000
1,84000

5,51730
0,03450

COST DIRECTE
h

3,67950

Materials:

44,14 €

Rend.: 1,000

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant

Subtotal...

1,51136

11,53130

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,84000

11,53130

Maquinària:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,097 /R x

57,98000 =

5,62406

C133A030

h

Compactador duplex manual de 700 kg

0,080 /R x

9,15000 =

0,73200

Subtotal...

6,35606

P- 40

m3

F228ZEXI

6,35606

Materials:
B0330A00

t

Grava de pedrera, de 5 a 12 mm

1,700

21,13000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

35,92100
35,92100

1,50%

COST DIRECTE

35,92100
0,02760
44,14466

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats
44,14466

12,20 €

Rend.: 1,000

Rebliment i piconatge de rasa amb un 40% de sauló
garbellat de nova aportació i un 60% de sauló
procedent de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant.
Inclou el subministrament de la sorra, el
subministrament i col·locació de bandes de
senyalització per a cada canalització de serveis inclosa
dins la rasa, segons criteris de les companyies
subministradores i tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte.

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

0,080 /R x

23,00000 =
Subtotal...

1,84000
1,84000

1,84000

Maquinària:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,048 /R x

57,98000 =

2,78304

C133A030

h

Compactador duplex manual de 700 kg

0,080 /R x

9,15000 =

0,73200

Subtotal...

3,51504

3,51504

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

47

Pàg.:

CODI
Materials:

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B032Z000

m3

Sauló garbellat

0,480

x

13,50000 =

6,48000

BDGZU010

m

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

3,030

x

0,11000 =

0,33330

Subtotal...

6,81330

NÚM

CODI
B2RAZ3G1

UA
m3

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

6,81330

PREU
1,000

8,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,50%

8,00000

8,00000

0,02760

COST DIRECTE

COST DIRECTE

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00%

12,19594

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

F241Z067

P- 44
Preu €

Unitats

Parcial

m3

F2RAZSB0

Import

Maquinària:
C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

43,73000 =

0,082 /R x

8,00000

3,59 €

Rend.: 1,000

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10
km

8,00000

12,19594

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 41

48

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Unitats

3,58586

20,96 €

Rend.: 1,000

Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Preu €

Parcial

Import

Materials:
Subtotal...

3,58586

COST DIRECTE

3,58586

B2RAZSB0

t

Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,58586

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 42

m3

F2R5Z267

41,92000 =

x

Subtotal...

3,58586

20,96000

20,96000

COST DIRECTE

4,29 €

Rend.: 1,000

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i
fins a 10 km

0,500

20,96000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Preu €

Unitats

Parcial

20,96000

20,96000

Import

Maquinària:
C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

43,73000 =

0,098 /R x

Subtotal...

P- 45

4,28554
4,28554

m3

F31522H4

4,28554

106,89 €

Rend.: 1,000

Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
COST DIRECTE

4,28554

A0140000

h

Manobre

0,300 /R x

DESPESES INDIRECTES 0,00%

22,23000 =
Subtotal...

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,28554

h

Camió amb bomba de formigonar

0,100 /R x

176,75000 =
Subtotal...

F2RAZ3G1

m3

m3

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

1,100

x

74,95000 =

Subtotal...
Preu €

Parcial

Import

6,66900

17,67500
17,67500

17,67500

Materials:
B065960B

Unitats
Materials:

8,00 €

Rend.: 1,000

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

6,66900

Maquinària:
C1701100

P- 43

6,66900

82,44500

82,44500

82,44500
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

49

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,10004

COST DIRECTE

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 48

F325ZPH4

m3

Formigó per a murs de contenció, HA-30/B/10/IIIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm i abocat amb bomba

106,88904

50

COST EXECUCIÓ MATERIAL

kg

F31B3000

h
h

h

Oficial 1a paleta

0,072 /R x

26,63000 =

1,91736

A0140000

h

Manobre

0,288 /R x

22,23000 =

6,40224

1,34 €

Preu €

Parcial

Oficial 1a ferrallista

0,006 /R x

26,63000 =

0,15978

Ajudant ferrallista

0,008 /R x

23,65000 =

0,18920

Subtotal...

Subtotal...

Import

C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

D0B2A100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

Import

8,31960

8,31960

0,34898

0,0051

x

1,33000 =

0,00678

1,000

x

0,98148 =

0,98148

176,75000 =

0,120 /R x

Subtotal...
B065CH0B

m3

Formigó HA-30/B/10/IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

0,34898

1,050

0,98826

21,21000

87,91000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Subtotal...

21,21000
21,21000

Materials:

Materials:
B0A14200

Parcial

Maquinària:
Unitats

A0124000

Preu €

A0122000

Mà d'obra:
A0134000

122,04 €

Rend.: 1,000

Mà d'obra:

106,88904

Rend.: 1,000

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

PREU

Unitats

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 46

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

92,30550

92,30550
2,50%

0,20799

COST DIRECTE

0,98826

92,30550

122,04309

DESPESES INDIRECTES 0,00%
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,00523

COST DIRECTE

COST EXECUCIÓ MATERIAL

122,04309

1,34247

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 47

m2

F31DC100

1,34247

Unitats

Preu €

Parcial

h

A0133000

h

Oficial 1a encofrador

0,350 /R x

26,63000 =

9,32050

Ajudant encofrador

0,350 /R x

23,65000 =

8,27750

Subtotal...

17,59800

Import

kg

Filferro recuit de diàmetre 3 mm

B0A31000

kg

Clau acer

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

B0DZA000

l

Desencofrant

0,102

x

1,21000 =

0,12342

0,1501

x

1,55000 =

0,23266

6,600

x

0,43000 =

2,83800

0,0044

x

258,70000 =

1,13828

0,030

x

3,13000 =

0,09390

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

4,42626
1,50%

COST DIRECTE

Parcial

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,010 /R x

26,63000 =

0,26630

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,012 /R x

23,65000 =

0,28380

Subtotal...

17,59800

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

D0B2A100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,55010

0,0061

x

1,33000 =

0,00811

1,000

x

0,98148 =

0,98148

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,98959
1,50%

Import

0,55010

0,98959
0,00825

COST DIRECTE

1,54794

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,42626

1,54794

0,26397
22,28823

P- 50

F32D3A23

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Preu €

Materials:

Materials:
B0A14300

1,55 €

Rend.: 1,000

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Mà d'obra:

Mà d'obra:
A0123000

kg

F32BZ00Q

Unitats

22,29 €

Rend.: 1,000

Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

P- 49

22,28823

m2

Unitats
Mà d'obra:

26,00 €

Rend.: 1,000

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic de 100x50 cm, per a murs de contenció
de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària
<= 3 m, per a deixar el formigó vist

Preu €

Parcial

Import
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Pàg.:

51

CODI
A0123000

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

h

Oficial 1a encofrador

0,346 /R x

26,63000 =

9,21398

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,462 /R x

23,65000 =

10,92630

Subtotal...

20,14028

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 52

F7B451E0

m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense
adherir

20,14028

2,58 €

Rend.: 1,000

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

B0A31000

kg

Clau acer

0,1007

x

1,55000 =

0,15609

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,040 /R x

26,63000 =

1,06520

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,4993

x

0,43000 =

0,64470

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,020 /R x

23,65000 =

0,47300

B0D625A0

cu

0,0101

x

10,67000 =

0,10777

B0D81450

m2

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 20 usos

1,1025

x

3,35000 =

3,69338

Materials:

B0DZA000

l

Desencofrant

0,100

x

3,13000 =

0,31300

B7B151E0

B0DZP400

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

1,000

x

0,44000 =

0,44000

Subtotal...
m2

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

DESPESES AUXILIARS

5,35494
2,50%

COST DIRECTE

DESPESES AUXILIARS

0,50351

COST DIRECTE

1,02300
1,02300

1,50%

1,02300
0,02307
2,58427

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,58427

25,99873
P- 53

m3

F921Z01J

11,75 €

Rend.: 1,000

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut
per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades, abocat des de camió

1,53820

DESPESES INDIRECTES 0,00%

25,99873

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m2

0,93000 =

x

5,35494

DESPESES INDIRECTES 0,00%

F3Z152T1

1,100

1,53820

Subtotal...
Subtotal...

28,73 €

Rend.: 1,000

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM, amb granulometria inferior a
1/3 del gruix de la capa a estendre.
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

22,23000 =

0,050 /R x

Subtotal...
Unitats

Preu €

Parcial

1,11150
1,11150

Import

C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,035 /R x

66,70000 =

2,33450

A0121000

h

Oficial 1a

0,075 /R x

26,63000 =

1,99725

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,040 /R x

76,76000 =

3,07040

A0140000

h

Manobre

0,150 /R x

22,23000 =

3,33450

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,025 /R x

48,40000 =

1,21000

Subtotal...

5,33175

1,11150

Maquinària:

Mà d'obra:

Subtotal...

5,33175

6,61490

6,61490

Materials:

Materials:
B06NMA2C

52

PREU

Unitats

Materials:

P- 51

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m3

Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

0,105

60,38000 =

x

6,33990

B0111000

m3

Aigua

0,050

x

1,90000 =

0,09500

B0372000

m3

Tot-u artificial

1,150

x

18,17000 =

20,89550

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

20,99050
1,50%

0,01667

COST DIRECTE
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

6,33990
1,50%

COST DIRECTE

20,99050

28,73357

6,33990

DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,07998

COST EXECUCIÓ MATERIAL

28,73357

11,75163

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,75163

P- 54

m3

F9231J10

45,61 €

Rend.: 1,000

Subbase de grava de pedrera de pedra granítica,
grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,050 /R x

22,23000 =

1,11150

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

53

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

1,11150

NÚM

1,11150

CODI
B06NN14C

m3

UA

C1331100

h

C13350C0

h

Motoanivelladora petita
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,035 /R x

66,70000 =

2,33450

0,020 /R x

76,76000 =

1,53520

B96118G0

m

Subtotal...

3,86970

DESCRIPCIÓ
Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Pedra
granítica,
recta,
escairada,
serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

Maquinària:

54

t

Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm

1,870

21,72000 =

x

PREU
0,1309

x

65,07000 =

8,51766

1,050

x

26,09000 =

27,39450

Subtotal...

3,86970

Materials:
B0332300

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

DESPESES AUXILIARS

40,61640

35,91216
1,50%

0,28472

COST DIRECTE
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

40,61640
1,50%

40,61640

55,17837

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,01667

COST DIRECTE

35,91216

55,17837

45,61427

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 55

m3

F9365H11

45,61427

Preu €

Unitats

m

F961ZR11

86,18 €

Rend.: 1,000

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

P- 57

Parcial

Import

Mà d'obra:

Unitats

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,150 /R x

26,63000 =

3,99450

Mà d'obra:

A0140000

h

Manobre

0,450 /R x

22,23000 =

10,00350

A012N000

h

13,99800

A0140000

h

Subtotal...

13,99800

Oficial 1a d'obra pública
Manobre

Preu €
26,63000 =

6,84391

0,535 /R x

22,23000 =

11,89305

Subtotal...
h

Regle vibratori

5,02000 =

0,150 /R x

Subtotal...

0,75300
0,75300

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

1,050

67,83000 =

x

Subtotal...

0,75300

DESPESES AUXILIARS

B0111000

m3

B0512401

t

B06NN14C

m3

B961ZR11

m

71,22150

71,22150
1,50%

71,22150
0,20997

COST DIRECTE

18,73696

Import

18,73696

Materials:

Materials:
B064300B

Parcial

0,257 /R x

Maquinària:
C2005000

57,94 €

Rend.: 1,000

R1.1_Vorada recta de pedra granítica gris quintana,
flamejada, amb el cantell arrodonit, de dimensions
80x12x25(h) cm, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària. Inclou part
proporcional de peça tipus bústia, de peces corbes en
trams de directriu corba, rejuntat amb beurada líquida
de C.P. netejada amb esponja, juntes de gir en corbes
del carrer i separadors en tota l'extensió de col·locació.
Tot complet i acabat segons projecte.

86,18247

Aigua
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
R1.1_Vorada recta de pedra granítica gris quintana,
flamejada, amb el cantell arrodonit, de dimensions
80x12x25(h) cm

0,0002

x

1,90000 =

0,00038

0,0004

x

117,66000 =

0,04706

0,1078

x

65,07000 =

7,01455

1,050

x

30,34000 =

31,85700

Subtotal...

38,91899

38,91899

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

86,18247

DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE

0,28105
57,93700

DESPESES INDIRECTES 0,00%
P- 56

m

F961Z8GD

55,18 €

Rend.: 1,000

Vorada de material i mides iguals a l'existent,
col·locada. Tot inclòs.
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,257 /R x

26,63000 =

6,84391

A0140000

h

Manobre

0,546 /R x

22,23000 =

12,13758

Subtotal...
Materials:

18,98149

18,98149

COST EXECUCIÓ MATERIAL

57,93700
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

55

P- 58

Pàg.:

56

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI

UA
m

F961ZR12

DESCRIPCIÓ

PREU
118,48 €

Rend.: 1,000

R1.2_Vorada recta de pedra granítica gris quintana,
flamejada, amb el cantell arrodonit, de dimensions
80x12x80(h) cm, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària. Inclou part
proporcional de peça tipus bústia, peces d'alçada
variable en lateral rampa tarima, rejuntat amb beurada
líquida de C.P. netejada amb esponja, juntes de gir en
corbes del carrer i separadors en tota l'extensió de
col·locació. Tot complet i acabat segons projecte.

NÚM

CODI
B06NN14C

m3

UA

B961ZR13

m

DESCRIPCIÓ
Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
R1.3_Vorada recta de pedra granítica gris quintana,
flamejada, remuntable, de secció trapezoidal,
dimensions de les bases 10cm i 20cm i alçades 8cm i
15cm

PREU
0,1078

x

65,07000 =

7,01455

1,050

x

36,31000 =

38,12550

Subtotal...
Unitats

Preu €

Parcial

DESPESES AUXILIARS

Import

45,18749
1,50%

0,28105

COST DIRECTE

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,257 /R x

26,63000 =

6,84391

A0140000

h

Manobre

0,535 /R x

22,23000 =

11,89305

Subtotal...

18,73696

45,18749

64,20550

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

64,20550

18,73696

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,0002

x

1,90000 =

0,00038

B0512401

t

0,0004

x

117,66000 =

0,04706

B06NN14C

m3

0,1078

x

65,07000 =

7,01455

B961ZR12

m

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
R1.2_Vorada recta de pedra granítica gris quintana,
flamejada, amb el cantell arrodonit, de dimensions
80x12x80(h) cm

1,050

x

88,00000 =

92,40000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

99,46199
1,50%

P- 60

118,48000

Preu €

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,257 /R x

26,63000 =

6,84391

A0140000

h

Manobre

0,535 /R x

22,23000 =

11,89305

Subtotal...

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m

F961ZR13

118,48000

64,21 €

Rend.: 1,000

R1.3_Vorada recta de pedra granítica gris quintana,
flamejada, remuntable, de secció trapezoidal,
dimensions de les bases 10cm i 20cm i alçades 8cm i
15cm, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
20 a 25 cm d'alçària. Inclou part proporcional de peça
tipus bústia, rejuntat amb beurada líquida de C.P.
netejada amb esponja, juntes de gir en corbes del
carrer i separadors en tota l'extensió de col·locació. Tot
complet i acabat segons projecte.

Parcial

18,73696

Preu €

Parcial

Import

B0111000

m3

Aigua

0,0002

x

1,90000 =

0,00038

B0512401

t

0,0004

x

117,66000 =

0,04706

B06NN14C

m3

0,1078

x

65,07000 =

7,01455

B961ZR14

m

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
R1.4_Vorada recta de pedra granítica gris quintana,
flamejada, amb el cantell arrodonit, de dimensions
80x12x42 cm

1,050

x

44,34000 =

46,55700

DESPESES AUXILIARS

53,61899
1,50%

COST DIRECTE

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,257 /R x

26,63000 =

6,84391

A0140000

h

Manobre

0,535 /R x

22,23000 =

11,89305

Subtotal...

18,73696

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,0002

x

1,90000 =

0,00038

B0512401

t

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

0,0004

x

117,66000 =

0,04706

18,73696

Materials:

Subtotal...
Unitats

Import

Mà d'obra:

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 59

72,64 €

Rend.: 1,000

R1.4_Vorada recta de pedra granítica gris quintana,
flamejada, amb el cantell arrodonit, de dimensions
80x12x42(h) cm, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària. Inclou part
proporcional de peça tipus bústia, rejuntat amb
beurada líquida de C.P. netejada amb esponja, juntes
de gir en corbes del carrer i separadors en tota
l'extensió de col·locació. Tot complet i acabat segons
projecte.
Unitats

99,46199
0,28105

COST DIRECTE

m

F961ZR14

53,61899
0,28105
72,63700

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
18,73696

72,63700
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

57

P- 61

Pàg.:

58

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI

UA
m

F961ZZM2

DESCRIPCIÓ

PREU
123,15 €

Rend.: 1,000

M2_Peces especials tipus vorada recta de pedra
granítica gris quintana, flamejada, remuntable, de
secció trapezoidal, de 40 cm d'amplada i 16 cm i 31 cm
d'alçada, amb el cantell superior arrodonit, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària. Inclou part proporcional de peça tipus bústia,
rejuntat amb beurada líquida de C.P. netejada amb
esponja, juntes de gir en corbes del carrer i separadors
en tota l'extensió de col·locació. Tot complet i acabat
segons projecte.

NÚM

CODI
B0512401

t

UA

B06NN14C

m3

B961ZZM5

m

DESCRIPCIÓ
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
M5_Vorada recta de pedra granítica gris quintana,
flamejada, amb dos cantells arrodonits, de dimensions
60x12x80(h) cm

PREU
0,0004

x

117,66000 =

0,04706

0,1078

x

65,07000 =

7,01455

1,050

x

110,00000 =

115,50000

Subtotal...
Unitats

Preu €

Parcial

DESPESES AUXILIARS

Import

122,56199
1,50%

0,28105

COST DIRECTE

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,257 /R x

26,63000 =

6,84391

A0140000

h

Manobre

0,535 /R x

22,23000 =

11,89305

Subtotal...

18,73696

122,56199

141,58000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

141,58000

Rend.: 1,000

93,86 €

18,73696

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,0002

x

1,90000 =

0,00038

B0512401

t

0,0004

x

117,66000 =

0,04706

B06NN14C

m3

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
M2_Peces especials tipus vorada recta de pedra
granítica gris quintana, flamejada, remuntable, de
secció trapezoidal, de 40 cm d'amplada i 16 cm i 31 cm
d'alçada, amb el cantell superior arrodonit

0,150

x

65,07000 =

9,76050

B961ZZM2

m

P- 63

m3

F9715G11

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
Unitats

Preu €

Parcial

1,050

89,83000 =

x

94,32150

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,200 /R x

26,63000 =

5,32600

A0140000

h

Manobre

0,600 /R x

22,23000 =

13,33800

Subtotal...

18,66400

DESPESES AUXILIARS

104,12944
1,50%

104,12944

C2005000

h

Regle vibratori

Subtotal...
B064300C

DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,30120

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

123,14745

1,100

67,83000 =

x

Subtotal...
m

141,58 €

Rend.: 1,000

M5_Vorada recta de pedra granítica gris quintana,
flamejada, amb dos cantells arrodonits, de dimensions
60x12x80(h) cm, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària. Inclou part
proporcional de peça tipus bústia, peces d'alçada
variable en lateral rampa tarima, rejuntat amb beurada
líquida de C.P. netejada amb esponja, juntes de gir en
corbes del carrer i separadors en tota l'extensió de
col·locació. Tot complet i acabat segons projecte.

1,50%

74,61300
0,27996
93,85816

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 64
Preu €

Parcial

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,257 /R x

26,63000 =

6,84391

A0140000

h

Manobre

0,535 /R x

22,23000 =

11,89305

Subtotal...

18,73696

Materials:
Aigua

DESPESES AUXILIARS

74,61300

DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

m3

0,30120

74,61300

COST DIRECTE

Import

Mà d'obra:

B0111000

0,30120

Materials:

123,14745

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,02000 =

0,060 /R x

0,28105

COST DIRECTE

F961ZZM5

18,66400

Maquinària:
Subtotal...

P- 62

Import

Mà d'obra:

0,0002

x

1,90000 =

0,00038

18,73696

F973Z12A

m

93,85816

52,59 €

Rend.: 1,000

R2.1_Rigola d'amplada 30 cm, de granit gris quintana,
amb acabat flamejat, de dimensions 20x30 cm i 8 cm
de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:3, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix,
anivellada segons replanteig, amb beurada de ciment
pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda
del paviment. Inclou reblert de junts amb beurada
líquida de C.P., netejada amb esponja, juntes de gir en
corbes del carrer i separadors en tota l'extensió de
col·locació. Tot complet i acabat segons projecte.
Unitats

Preu €

Parcial

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

59

Pàg.:

CODI
Mà d'obra:

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,300 /R x

26,63000 =

7,98900

DESPESES AUXILIARS

A0140000

h

Manobre

0,100 /R x

22,23000 =

2,22300

COST DIRECTE

Subtotal...

10,21200

B0111000

m3

Aigua

B0512401

t

B9F2Z12A

u

D0701911

m3

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
R2.1_Rigola de granit gris quintana, amb acabat
flamejat, de dimensions 20x30 cm i 8 cm de gruix
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,010

x

1,90000 =

0,01900

0,0008

x

117,66000 =

0,09413

5,000

x

8,23000 =

41,15000

0,009

x

107,19640 =

0,96477

10,21200

DESPESES AUXILIARS

42,22790
1,50%

m

F973ZR31

42,22790
0,15318

COST DIRECTE

24,09708

31,12 €

Rend.: 1,000

R3.1_Rigola d'amplada 30 cm, de Pòrfir Patagònic, de
dimensions Lx30 cm i 7 cm de gruix, cara superior
natural i cantells asserrats, col·locat amb morter de
ciment 1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb
beurada de ciment pòrtland sobre el morter
d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert
de junts amb beurada líquida de C.P., netejada amb
esponja, juntes de gir en corbes del carrer i separadors
en tota l'extensió de col·locació. Tot complet i acabat
segons projecte.

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,300 /R x

26,63000 =

7,98900

52,59308

A0140000

h

Manobre

0,100 /R x

22,23000 =

2,22300

Subtotal...
m

F973ZJOC

24,10 €

Rend.: 1,000

Peça de remat d'amplada 10 cm, de granit gris
quintana, amb acabat flamejat, de dimensions 10x30
cm i 5 cm de gruix, amb 1 cantell arrodonit, col·locat
amb morter de ciment 1:3, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada
segons replanteig, amb beurada de ciment pòrtland
sobre el morter d'assentament per a rebuda del
paviment. Inclou reblert de junts amb beurada líquida
de C.P., netejada amb esponja, juntes de gir en corbes
del carrer i separadors en tota l'extensió de col·locació.
Tot complet i acabat segons projecte.
Unitats

Preu €

Parcial

Import

10,21200

h

Oficial 1a d'obra pública

0,300 /R x

26,63000 =

7,98900

A0140000

h

Manobre

0,100 /R x

22,23000 =

2,22300

B0111000

m3

Aigua

B0512401

t

B9F2ZE02

m2

D0701911

m3

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
P1.2_Paviment de peces de Pòrfir Patagònic de Lx30
cm i de 4 a 7 cm de gruix, cara superior natural i
cantells asserrats
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,010

x

1,90000 =

0,01900

0,0008

x

117,66000 =

0,09413

0,300

x

65,60000 =

19,68000

0,009

x

107,19640 =

0,96477

DESPESES AUXILIARS

20,75790
1,50%

COST DIRECTE
Subtotal...

10,21200

10,21200

Materials:
B0111000

m3

Aigua

B0512401

t

B9F2ZJOC

u

D0701911

m3

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Peça d'amplada 10 cm, de granit gris quintana, amb
acabat flamejat, de dimensions 10x30 cm i 5 cm de
gruix, amb cantell arrodonit
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,010

x

1,90000 =

0,01900

0,0008

x

117,66000 =

0,09413

3,330

x

3,80000 =

12,65400

0,009

x

107,19640 =

0,96477

Subtotal...

13,73190

10,21200

20,75790
0,15318
31,12308

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,73190

Import

Materials:

Subtotal...

Mà d'obra:
A012N000

24,09708

52,59308

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,15318

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 66

Subtotal...

1,50%

DESPESES INDIRECTES 0,00%

Materials:

P- 65

60

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

31,12308
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

61

P- 67

Pàg.:

62

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI

UA
m

F973ZR32

DESCRIPCIÓ

PREU
20,52 €

Rend.: 1,000

R3.2_Rigola d'amplada 20 cm, de Pòrfir Patagònic, de
dimensions 10x10 cm i 7 cm de gruix, cara superior
natural i cantells asserrats, col·locat amb morter de
ciment 1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb
beurada de ciment pòrtland sobre el morter
d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert
de junts amb beurada líquida de C.P., netejada amb
esponja, juntes de gir en corbes del carrer i separadors
en tota l'extensió de col·locació. Tot complet i acabat
segons projecte.

NÚM

CODI
B0512401

t

UA

B9F2ZT2A

u

D0701911

m3

DESCRIPCIÓ
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
R2.2_Rigola d'amplada 10 cm, de granit gris quintana,
amb acabat flamejat, de dimensions 10x30 cm i 7 cm
de gruix
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

PREU
0,0008

x

117,66000 =

0,09413

3,330

x

4,00000 =

13,32000

0,009

x

107,19640 =

0,96477

Subtotal...
Preu €

Unitats

Parcial

Import

DESPESES AUXILIARS

Mà d'obra:

14,39790
1,50%

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,300 /R x

26,63000 =

7,98900

COST DIRECTE

A0140000

h

Manobre

0,100 /R x

22,23000 =

2,22300

DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,15318
24,76308

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal...

10,21200

14,39790

24,76308

10,21200

Materials:
B0111000

m3

Aigua

B0512401

t

B9F2ZE01

m2

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
P1.1_Paviment de peces de llamborda de Pòrfir
Patagònic de 10x10 cm i de 4 a 7 cm de gruix, cares
rústiques
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701911

m3

0,010

x

1,90000 =

0,01900

0,0008

x

117,66000 =

0,09413

0,200

x

45,38000 =

9,07600

P- 69

Unitats
0,009

107,19640 =

x

0,96477

10,15390
1,50%

10,15390

Parcial

Import

A012N000

h

A0140000

h

Oficial 1a d'obra pública

2,200 /R x

26,63000 =

58,58600

Manobre

2,200 /R x

22,23000 =

48,90600

DESPESES INDIRECTES 0,00%

m3

B0512401

t

B0710150

t

B975Z6DA

u

Aigua
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Peça de formigó blanc de 20x20 cm i 7 cm de gruix
mitjà, per a rigoles

20,51908

0,005

x

1,90000 =

0,00950

0,005

x

117,66000 =

0,58830

0,0315

x

37,68000 =

1,18692

25,000

x

0,43000 =

10,75000

Subtotal...

24,76 €

Rend.: 1,000

R2.2_Rigola d'amplada 10 cm, de granit gris quintana,
amb acabat flamejat, de dimensions 10x30 cm i 7 cm
de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:3, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix,
anivellada segons replanteig, amb beurada de ciment
pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda
del paviment. Inclou reblert de junts amb beurada
líquida de C.P., netejada amb esponja, juntes de gir en
corbes del carrer i separadors en tota l'extensió de
col·locació. Tot complet i acabat segons projecte.

B0111000

20,51908

COST EXECUCIÓ MATERIAL

107,49200

107,49200

Materials:

0,15318

COST DIRECTE

m

Preu €

Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

F973ZT2A

121,64 €

Rend.: 1,000

P8.3_Senyalització horitzontal de pas de vianants amb
peces de formigó blanc per a rigola de 20x20x7 cm,
col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Mà d'obra:

Subtotal...

P- 68

m2

F975Z6DA

DESPESES AUXILIARS

12,53472
1,50%

12,53472
1,61238

COST DIRECTE

121,63910

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

Preu €

Parcial

Import

P- 70

m

F97ZZ240

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,300 /R x

26,63000 =

7,98900

A0140000

h

Manobre

0,100 /R x

22,23000 =

2,22300

Subtotal...

10,21200

121,63910

6,29 €

Rend.: 1,000

Encofrat a dues cares per a rigoles, amb fustes, d'una
alçària <= 50 cm
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
10,21200

A012N000

h

A0140000

h

Oficial 1a d'obra pública
Manobre

0,080 /R x

26,63000 =

2,13040

0,080 /R x

22,23000 =

1,77840

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,010

x

1,90000 =

0,01900

Subtotal...
Materials:

3,90880

3,90880
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

63

Pàg.:

64

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI
B0A31000

kg

Clau acer

0,140

x

1,55000 =

0,21700

CODI
Mà d'obra:

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

4,320

x

0,43000 =

1,85760

A0121000

h

Oficial 1a

0,750 /R x

26,63000 =

19,97250

B0DZA000

l

Desencofrant

0,080

x

3,13000 =

0,25040

A0140000

h

Manobre

0,750 /R x

22,23000 =

16,67250

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

Subtotal...

2,32500

NÚM

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

Subtotal...

2,32500

36,64500

36,64500

Materials:
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,05863

COST DIRECTE

B064500C

m3

B99ZM11

u

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
Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de
80x80x20 cm i de 8 mm de gruix

6,29243

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,29243

0,150

x

66,11000 =

9,91650

1,000

x

63,56000 =

63,56000

Subtotal...
P- 71

m

F981ZG9F

DESPESES AUXILIARS

397,47 €

Rend.: 1,000

P7.1_Gual per a vehícles de 150 cm d'amplada, amb
peces de pedra granítica gris quintana, acabat flamejat,
format per rampes de peces 8 cm de gruix, inclòs part
proporcional de peces especials de caps de gual, amb
la cantonada en forma corba, d'1 peça, col·locades
amb morter 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió. Inclou formació de forats per col·locació
de papereres, semàfors, senyalització... i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida.

73,47650
1,50%

110,67118

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 73

u

F991ZM13

Parcial

Import

Oficial 1a d'obra pública

0,600 /R x

26,63000 =

15,97800

A0140000

h

Manobre

1,200 /R x

22,23000 =

26,67600

142,45 €

Preu €

Parcial

A0121000

h

A0140000

h

Oficial 1a

0,750 /R x

26,63000 =

19,97250

Manobre

0,750 /R x

22,23000 =

16,67250

Subtotal...
Subtotal...

42,65400

42,65400

B0710150

t

B981ZG4F

u

B981ZGAF

m

0,450

x

65,07000 =

29,28150

0,045

x

37,68000 =

1,69560

1,400

x

101,00000 =

141,40000

B064500C

m3

B99ZM13

u

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
Escocell rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
140x100x20 cm i de 8 mm de gruix

0,150

x

66,11000 =

9,91650

1,000

x

95,34000 =

95,34000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,020

178,23000 =

x

36,64500

36,64500

Materials:

Materials:
Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Capçal de gual de pedra granítica gris quintana,
flamejada, de 40 x 40 cm, amb la cantonada en forma
corba , d'1 peça
Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 150 cm d'amplària i 8 cm de gruix, de pedra
granítica gris quintana, flamejat

Import

Mà d'obra:

Mà d'obra:
h

110,67118

Rend.: 1,000

Escocell rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
140x100x20 cm i de 8 mm de gruix, co.locat amb
fonament i anellat de formigó
Unitats

Preu €

A012N000

m3

0,54968

COST DIRECTE

Unitats

B06NN14C

73,47650

181,79460

105,25650
1,50%

105,25650
0,54968

COST DIRECTE

142,45118

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

354,17170
1,50%

142,45118

354,17170
0,63981

COST DIRECTE

397,46551

P- 74

u

F991ZM14

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

397,46551

128,42 €

Rend.: 1,000

Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 100
cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 8 mm de gruix,
col·locat amb fonament i anellat de formigó

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

P- 72

F991ZM11

u

110,67 €

Rend.: 1,000

Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de
80x80x20 cm i de 8 mm de gruix, co.locat amb
fonament i anellat de formigó

A0121000

h

Oficial 1a

0,750 /R x

26,63000 =

19,97250

A0140000

h

Manobre

0,750 /R x

22,23000 =

16,67250

Subtotal...
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Materials:

36,64500

36,64500
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

65

CODI
B064500C

B99ZZM14

Pàg.:

66

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA
m3

DESCRIPCIÓ
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
Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 100
cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 8 mm de gruix

u

PREU
0,200

1,000

66,11000 =

x

78,00000 =

x

Subtotal...

NÚM

13,22200

CODI
B0111000

m3

UA

DESCRIPCIÓ
Aigua

0,050

x

1,90000 =

0,09500

PREU

B0321000

m3

Sauló sense garbellar

0,480

x

18,94000 =

9,09120

78,00000
91,22200

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

91,22200

9,18620
1,50%

0,01667

COST DIRECTE
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,54968

COST DIRECTE

9,18620

16,92927

DESPESES INDIRECTES 0,00%

128,41668

COST EXECUCIÓ MATERIAL

16,92927

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

128,41668
P- 77

P- 75

u

F991ZM15

146,66 €

Rend.: 1,000

Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120
cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 8 mm de gruix,
col·locat amb fonament i anellat de formigó

h

A0140000

h

Preu €

Parcial

Oficial 1a

0,750 /R x

26,63000 =

19,97250

Manobre

0,750 /R x

22,23000 =

16,67250

Subtotal...

Import

A0140000

36,64500

h

Manobre

m3

B99ZZM15

u

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
Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120
cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 8 mm de gruix

0,240

x

1,000

x

66,11000 =

15,86640

93,60000 =

93,60000

22,23000 =

0,050 /R x

Subtotal...
C13361P0

36,64500

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori anivellador

72,71000 =

0,500 /R x

Subtotal...
m3

Sorra garbellada 1-2 mm, cantell rodó, neta, sense
argila

1,150

1,50%

146,66108
146,66108

Rend.: 1,000

16,93 €

Unitats

Preu €

Parcial

m2

F9B4ZA60

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,050 /R x

22,23000 =
Subtotal...

1,50%

1,11150
1,11150

1,11150

Maquinària:

0,01667

53,38767

133,45 €

Rend.: 1,000

M5_Paviment de pedra de granit gris quintana, amb
acabat flamejat, 5 cm de gruix, inclòs peces especials
per a graons, col·locat amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de
gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada de
ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a
rebuda del paviment. Inclou reblert de junts de 5 mm de
gruix amb beurada líquida de C.P. netejada amb
esponja, separadors de 5 mm en tota l'extensió de
col·locació i part proporcional de col·locació a nivell de
totes les tapes de serveis que quedin afectades per les
obres. Tot complet i acabat segons projecte.

C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,035 /R x

66,70000 =

2,33450

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,040 /R x

76,76000 =

3,07040

Mà d'obra:

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,025 /R x

48,40000 =

1,21000

A0121000

h

Oficial 1a

0,800 /R x

26,63000 =

21,30400

A0140000

h

Manobre

0,400 /R x

22,23000 =

8,89200

Subtotal...
Materials:

6,61490

15,90450

53,38767

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Paviment de sauló, amb un 40% de sauló de nova
aportació i un 60% de sauló procedent de la pròpia
excavació, amb estesa i piconatge del material al 95 %
del PM

15,90450

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 78
m3

15,90450

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES 0,00%

F9A1ZEXI

36,35500

109,46640
0,54968

COST DIRECTE

1,11150

36,35500
36,35500

13,83000 =

x

DESPESES AUXILIARS
DESPESES AUXILIARS

1,11150
1,11150

Subtotal...
109,46640

Import

Materials:
B031Z210

Subtotal...

P- 76

Parcial

Maquinària:

Materials:
B064500C

Preu €

Unitats
Unitats

53,39 €

Rend.: 1,000

Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 1 a
2 mm cantell rodó, seguint especificacions de
paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del
material amb mitjans mecànics

Mà d'obra:

Mà d'obra:
A0121000

m3

F9AQZ210

Unitats

6,61490

Preu €

Subtotal...

Parcial

30,19600

Import

30,19600
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

67

CODI
Materials:

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

68

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

B0111000

m3

Aigua

0,001

x

1,90000 =

0,00190

B0512401

t

0,002

x

117,66000 =

0,23532

B0G1UM62

m2

1,050

x

94,83000 =

99,57150

D0701821

m3

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Llosa de pedra granítica gris quintana, gris pirineos o
ochavo jaspe, gra fi, flamejada de 5 cm de gruix
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

0,030

x

99,75140 =

2,99254

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

102,80126
1,50%

P- 80

u

F9B4ZMM4

102,80126
0,45294

COST DIRECTE

133,45020

Unitats

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

F9B4ZM15

133,45020

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
h

A0140000

h

Oficial 1a
Manobre

Preu €

Parcial

Import

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

26,63000 =

26,63000

A0140000

h

Manobre

0,500 /R x

22,23000 =

11,11500

Subtotal...

37,74500

37,74500

Materials:

Unitats
A0121000

231,13 €

Mà d'obra:

161,42 €

Rend.: 1,000

Enmarcat d'escossell M1.5 de Ø120 cm, mides
exteriors del marc 150x150 cm i 50 mm de gruix, amb
peces especials de granit gris quintana, acabat
flamejat, especejament segons plànols de detall de
projecte, col·locades amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de
gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada de
ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a
rebuda del paviment. Inclou reblert de junts de 2 mm
amb beurada líquida de C.P. netejada amb esponja i
separadors de 2 mm en tot el perímetre de l'enmarcat.
Tot complet i acabat segons projecte.

161,41659

Rend.: 1,000

Enmarcat de jardinera M4 de Ø160 cm, mides exteriors
del marc 193x193 cm i 50 mm de gruix, amb peces
especials de granit gris quintana, acabat flamejat,
especejament segons plànols de detall de projecte,
col·locades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada
segons replanteig, amb beurada de ciment pòrtland
sobre el morter d'assentament per a rebuda del
paviment. Inclou reblert de junts de 2 mm amb beurada
líquida de C.P. netejada amb esponja i separadors de 2
mm en tot el perímetre de l'enmarcat. Tot complet i
acabat segons projecte.

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 79

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

0,700 /R x

26,63000 =

18,64100

0,350 /R x

22,23000 =

7,78050

Subtotal...

26,42150

m3

Aigua

0,001

x

1,90000 =

0,00190

B0512401

t

0,002

x

117,66000 =

0,23532

B0G1ZM15

u

1,000

x

130,97000 =

130,97000

D0701821

m3

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Conjunt de peces especials degranit gris quintana,
acabat flamejat, de 50 mm de gruix, especejament
segons plànols de detall de projecte, per a enmarcat
d'escossell M1.5 de Ø120 cm, mides exteriors de
l'enmarcat 150x150 cm
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

0,034

x

99,75140 =

3,39155

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

134,59877
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

m3

Aigua

0,001

x

1,90000 =

0,00190

B0512401

t

0,002

x

117,66000 =

0,23532

B0G1ZMM4

u

1,000

x

187,00000 =

187,00000

D0701821

m3

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Conjunt de peces especials de granit gris quintana,
acabat flamejat, de 50 mm de gruix, especejament
segons plànols de detall de projecte, per a enmarcat de
jardinera M4 de Ø160 cm, mides exteriors de
l'enmarcat 193x193 cm
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

0,056

x

99,75140 =

5,58608

Subtotal...
26,42150

Materials:
B0111000

B0111000

DESPESES AUXILIARS

192,82330
1,50%

COST DIRECTE

192,82330
0,56618
231,13448

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

134,59877
0,39632
161,41659

231,13448
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

69

P- 81

CODI

UA
m2

F9B4ZT81

DESCRIPCIÓ

PREU
139,40 €

Rend.: 1,000

P8.1_Paviment de pedra de granit gris quintana, amb
acabat flamejat, dimensions de les peces 30x30 cm i 7
cm de gruix, amb relleu tàctil direccional per a
invidents, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix,
anivellada segons replanteig, amb beurada de ciment
pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda
del paviment. Inclou reblert de junts de 5 mm de gruix
amb beurada líquida de C.P. netejada amb esponja,
separadors de 5 mm en tota l'extensió de col·locació i
part proporcional de col·locació a nivell de totes les
tapes de serveis que quedin afectades per les obres.
Tot complet i acabat segons projecte.

NÚM

CODI
A0140000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Manobre

Preu €

Parcial

A0121000

h

Oficial 1a

0,800 /R x

26,63000 =

21,30400

A0140000

h

Manobre

0,400 /R x

22,23000 =

8,89200

8,89200
30,19600

B0111000

m3

Aigua

0,001

x

1,90000 =

0,00190

B0512401

t

0,002

x

117,66000 =

0,23532

B0G1ZT81

m2

1,020

x

103,45000 =

105,51900

D0701821

m3

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
P8.1 / P8.2_Peces de pedra de granit gris quintana,
amb acabat flamejat, per a paviment, dimensions de
les peces 30x30 cm i 7 cm de gruix, amb relleu tàctil
direccional o amb botonadura, per a invidents
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

0,030

x

99,75140 =

2,99254

Import

Subtotal...

30,19600

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

30,19600

108,74876
1,50%

B0111000

m3

B0512401

t

B0G1ZT81

m2

Aigua
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
P8.1 / P8.2_Peces de pedra de granit gris quintana,
amb acabat flamejat, per a paviment, dimensions de
les peces 30x30 cm i 7 cm de gruix, amb relleu tàctil
direccional o amb botonadura, per a invidents
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

m3

1,90000 =

0,00190

DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,002

x

117,66000 =

0,23532

COST EXECUCIÓ MATERIAL

139,39770

1,020

x

103,45000 =

105,51900
Rend.: 1,000

36,44 €

P- 83
0,030

99,75140 =

x

P6_Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4
cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter 1:4 i
i ciment pòrtland espolvorejat
superficialment i beurada de ciment pòrtland
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
108,74876
1,50%

108,74876

139,39770

COST EXECUCIÓ MATERIAL

139,39770

139,40 €

Rend.: 1,000

P8.2_Paviment de pedra de granit gris quintana, amb
acabat flamejat, dimensions de les peces 30x30 cm i 7
cm de gruix, amb relleu tàctil de botonadura per a
invidents, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix,
anivellada segons replanteig, amb beurada de ciment
pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda
del paviment. Inclou reblert de junts de 5 mm de gruix
amb beurada líquida de C.P. netejada amb esponja,
separadors de 5 mm en tota l'extensió de col·locació i
part proporcional de col·locació a nivell de totes les
tapes de serveis que quedin afectades per les obres.
Tot complet i acabat segons projecte.

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,580 /R x

26,63000 =

15,44540

A0140000

h

Manobre

0,440 /R x

22,23000 =

9,78120

0,45294

DESPESES INDIRECTES 0,00%

Subtotal...

25,22660

25,22660

Materials:
B0111000

m3

B0512401

t

B9E13200

m2

D0701821

m3

Aigua

0,001

x

1,90000 =

0,00190
0,36475

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

0,0031

x

117,66000 =

1,020

x

7,18000 =

7,32360

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

0,0315

x

99,75140 =

3,14217

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

10,83242
1,50%

COST DIRECTE

10,83242
0,37840
36,43742

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
Oficial 1a

m2

F9E1Z20G

2,99254

COST DIRECTE

h

139,39770

x

DESPESES AUXILIARS

m2

108,74876

0,001

Subtotal...

F9B4ZT82

30,19600

0,45294

COST DIRECTE

Materials:

A0121000

PREU
22,23000 =

0,400 /R x

Subtotal...

Unitats

P- 82

70

Materials:

Mà d'obra:

D0701821

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

0,800 /R x

26,63000 =

21,30400

Import

36,43742
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

71

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 84

F9F1Z103

m2

Paviment de peces de formigó de mides 10x10x8 cm,
col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix,
anivellada segons replanteig, amb beurada líquida de
ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a
rebuda del paviment. Inclou reblert de junts de 6 mm de
gruix amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF i
marcat de la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i
posterior neteja del sobrant segons especificacions del
fabricant; ajustaments en entregues a façana, juntes de
gir en corbes, separadors de 6 mm en tota l'extensió de
col·locació i part proporcional de col·locació a nivell de
totes les tapes de serveis que quedin afectades per les
obres. Tot complet i acabat segons projecte.

PREU

NÚM

95,24 €

Rend.: 1,000

CODI
Mà d'obra:

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,775 /R x

26,63000 =

20,63825

A0140000

h

Manobre

0,590 /R x

22,23000 =

13,11570

Subtotal...

Unitats

Preu €

Parcial

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

1,575 /R x

26,63000 =

41,94225

A0140000

h

Manobre

0,525 /R x

22,23000 =

11,67075

Subtotal...

53,61300

B0111000

m3

Aigua

B0512401

t

B05AZC12

kg

B9F1ZZ00

m2

D0701911

m3

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Morter tipus PCI PAVIFIX CEM, per a juntes de
paviment
Peça de formigó de forma rectangular de longitud
variable, 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, preu
superior
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

Import

0,010

x

1,90000 =

0,01900

0,0031

x

117,66000 =

0,36475

10,000

x

1,45000 =

14,50000

1,020

x

17,60000 =

17,95200

0,0315

x

107,19640 =

3,37669

53,61300

Subtotal...

Materials:
B0111000

m3

Aigua

B0512401

t

B05AZC12

kg

B9F1Z100

m2

D0701911

m3

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Morter tipus PCI PAVIFIX CEM, per a juntes de
paviment
Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x10
cm i 8 cm de gruix, preu superior
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,010

x

1,90000 =

0,01900

DESPESES AUXILIARS

0,0031

x

117,66000 =

0,36475

COST DIRECTE

10,000

x

1,45000 =

14,50000

1,020

x

20,13000 =

20,53260

0,0504

x

107,19640 =

5,40270

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

40,81905
1,50%

COST DIRECTE

m2

33,75395

1,50%

36,21244
0,50631
70,47270

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 86

40,81905

t

F9H11251

62,25 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:

0,80420

A012N000

h

95,23624

A0140000

h

95,23624

Maquinària:

70,47 €

70,47270

Rend.: 1,000

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Oficial 1a d'obra pública

0,019 /R x

26,63000 =

0,50597

Manobre

0,086 /R x

22,23000 =

1,91178

Subtotal...

Rend.: 1,000

Paviment de peces de formigó de longitud variable,
amplada 30 cm i 8 cm de gruix, col·locades amb morter
de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons
replanteig, amb beurada líquida de ciment pòrtland
sobre el morter d'assentament per a rebuda del
paviment. Inclou reblert de junts de 6 mm de gruix amb
morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF i marcat de la
junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja
del sobrant segons especificacions del fabricant;
ajustaments en entregues a façana, juntes de gir en
corbes, separadors de 6 mm en tota l'extensió de
col·locació i part proporcional de col·locació a nivell de
totes les tapes de serveis que quedin afectades per les
obres. Tot complet i acabat segons projecte.

36,21244

DESPESES INDIRECTES 0,00%

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

F9F5Z107

33,75395

Materials:

Mà d'obra:

P- 85

72

2,41775

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,012 /R x

76,76000 =

0,92112

C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

0,010 /R x

61,19000 =

0,61190

C170D0A0

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x

70,17000 =

0,84204

Subtotal...

2,37506

2,41775

2,37506

Materials:
B9H11251

t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000

57,42000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

57,42000
1,50%

COST DIRECTE
Unitats

Preu €

Parcial

Import

57,42000

DESPESES INDIRECTES 0,00%

57,42000
0,03627
62,24908
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

73

Pàg.:

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

62,24908

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 87

74

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

t

F9H11B51

Preu €

Unitats

Parcial

1,50%

41,78250
0,02800

COST DIRECTE

60,54 €

Rend.: 1,000

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

41,78250

49,24490

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

49,24490

Rend.: 1,000

0,53 €

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,019 /R x

26,63000 =

0,50597

A0140000

h

Manobre

0,086 /R x

22,23000 =

1,91178

Subtotal...

2,41775

P- 89

A0150000
h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,012 /R x

76,76000 =

0,92112

C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

0,010 /R x

61,19000 =

0,61190

Maquinària:

C170D0A0

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x

70,17000 =

0,84204

C1702D00

t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític

1,000

55,71000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,50%

h

Manobre especialista

h

Camió cisterna per a reg asfàltic

B0552470

kg

Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb
un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

P- 88

m

F9H1ZUAM

1,200

1,50%

0,33600
0,00121
0,52985

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 90

m2

F9J13J30

0,52985

0,37 €

Rend.: 1,000

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2
Unitats

Preu €

Parcial

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,020 /R x

26,63000 =

0,53260

A0140000

h

Manobre

0,060 /R x

22,23000 =

1,33380

Subtotal...

Preu €

Import

A0150000

h

Manobre especialista

0,0025 /R x

Parcial

Import

1,86640

C133A030

h

Compactador duplex manual de 700 kg

0,150 /R x

9,15000 =

1,37250

C1505120

h

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

0,150 /R x

27,97000 =

4,19550

Subtotal...

5,56800

Materials:

23,00000 =
Subtotal...

1,86640

x

55,71000 =

41,78250

0,05750

C1702D00

h

Camió cisterna per a reg asfàltic

0,0025 /R x

32,04000 =

0,08010

C170E000

h

Escombradora autopropulsada

0,0005 /R x

47,41000 =

0,02371

0,05750

Subtotal...

0,10381

0,10381

Materials:
B0552100
5,56800

kg

Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

0,800

x

0,26000 =

Subtotal...
0,750

0,05750

Maquinària:

Maquinària:

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític

0,33600

Mà d'obra:
Unitats

t

0,11214

0,33600

COST DIRECTE

Mà d'obra:

B9H11B51

0,28000 =

x

DESPESES AUXILIARS

60,53908

49,24 €

0,08050

0,11214
0,11214

Subtotal...

60,53908

Rend.: 1,000

P7.2_Formació de gual per a vehícles, 150 cm
d'amplada, amb mescla bituminosa. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida.

0,08050
0,08050

32,04000 =

0,0035 /R x

55,71000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

Materials:

0,03627

COST DIRECTE

23,00000 =

0,0035 /R x

Subtotal...

2,37506

55,71000

55,71000

Parcial

Subtotal...

Materials:
B9H11B51

Preu €

Unitats

C13350C0

2,37506

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2

Mà d'obra:

2,41775

Maquinària:

Subtotal...

m2

F9J12P60

0,20800

0,20800

0,20800
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

75

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,00086

COST DIRECTE

NÚM

CODI

P- 92

FB12ZCMA

UA
m

0,37017

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 91

Pàg.:

76

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m

FB12ZAAE

0,37017

180,60 €

Rend.: 1,000

M16.3_Subministrament i col·locació de barana
metàl·lica per a trams RECTES, d'acer galvanitzat, de
Nou-Parc, amb muntants d'alçada 100 cm, de secció
H, amb ànima de pletina de 85x8 mm i ales de pletines
de 50x8 mm, amb remat superior de tub de 50x20 mm;
panells d'alçada 83 cm, amb brèndoles de Ø12 mm i
marc de pletines 50x8 mm, excepte travesser superior
que és de tub de 50x20 mm. Totes les brèndoles,
pletines i tubs seran d'acer galvanitzat; totes les
arestes seran arrodonides, totes les fixacions seran
d'acer inoxidable. Col·locació de la barana amb
fixacions mecàniques sobre fonament corregut de
formigó, també inclòs. Inclou part proporcional de
portes d'accés i tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons plànols de detall de projecte.

DESCRIPCIÓ

PREU
107,24 €

Rend.: 1,000

M16.2_Subministrament i col·locació de barana
metàl·lica per a escales de manteniment, formada per
passamans, tubs i angulars de ferro, sense brèndoles.
Tractament a base de granellat, activat amb Pentol,
neutralitzat, neteja acurada i passivador. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons
detalls de projecte.
Unitats

Preu €

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,100 /R x

26,63000 =

2,66300

A012F000

h

Oficial 1a manyà

0,400 /R x

27,05000 =

10,82000

A013F000

h

Ajudant manyà

0,200 /R x

23,74000 =

4,74800

A0140000

h

Manobre

0,200 /R x

22,23000 =

4,44600

Subtotal...

Unitats

Preu €

Parcial

B0A63H00

u

BB12ZCMA

m

Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera
i femella
M16.2_Barana metàl·lica per a escales de
manteniment, formada per passamans, tubs i angulars
de ferro, sense brèndoles. Tractament a base de
granellat, activat amb Pentol, neutralitzat, neteja
acurada i passivador. Inclou tots els materials

Import

x

4,36000 =

6,32200

1,000

x

77,67000 =

77,67000

h

Oficial 1a paleta

0,300 /R x

26,63000 =

7,98900

A012F000

h

Oficial 1a manyà

0,400 /R x

27,05000 =

10,82000

A013F000

h

Ajudant manyà

0,200 /R x

23,74000 =

4,74800

DESPESES AUXILIARS

A0140000

h

Manobre

0,200 /R x

22,23000 =

4,44600

COST DIRECTE

Subtotal...

28,00300

Subtotal...

u

BB12ZAA0

m

22,67700

10,57760

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
Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella

0,160

x

66,11000 =

2,000

x

1,09000 =

2,18000

M16.3_Barana metàl·lica per a trams RECTES, d'acer
galvanitzat, de Nou-Parc, amb muntants d'alçada 100
cm, de secció H, amb ànima de pletina de 85x8 mm i
ales de pletines de 50x8 mm, amb remat superior de
tub de 50x20 mm; panells d'alçada 83 cm, amb
brèndoles de Ø12 mm i marc de pletines 50x8 mm,
excepte travesser superior que és de tub de 50x20
mm. Totes les brèndoles, pletines i tubs seran d'acer
galvanitzat; totes les arestes seran arrodonides, totes
les fixacions seran d'acer inoxidable. Col·locació de la
barana amb fixacions mecàniques. Inclou part
proporcional de portes d'accés i tots els materials

1,000

x

139,14000 =

139,14000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

151,89760
2,50%

COST DIRECTE
COST EXECUCIÓ MATERIAL

m

FB12ZTAE

151,89760
0,70008

DESPESES INDIRECTES 0,00%
180,60067

2,50%

83,99200
0,56693
107,23592

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 93

180,60067

83,99200

DESPESES INDIRECTES 0,00%

28,00300

Materials:

B0A62F90

22,67700

1,450

A0122000

m3

Import

Materials:

Mà d'obra:

B064500C

Parcial

Mà d'obra:

107,23592

209,46 €

Rend.: 1,000

M16.1_Subministrament i col·locació de barana
metàl·lica per a trams RECTES, d'acer galvanitzat, de
Nou-Parc, amb muntants d'alçada 120 cm, de secció
H, amb ànima de pletina de 85x8 mm i ales de pletines
de 50x8 mm, amb remat superior de pletina de 60x8
mm; panells d'alçada 93 cm, amb brèndoles de Ø12
mm i marc de pletines 50x8 mm, excepte travesser
superior que és de pletina de 60x8 mm. Totes les
brèndoles, pletines i tubs seran d'acer galvanitzat; totes
les arestes seran arrodonides, totes les fixacions seran
d'acer inoxidable. Col·locació de la barana amb
fixacions mecàniques sobre fonament corregut de
formigó, també inclòs. Inclou remat del travesser
superior amb fusta tractada a l'autoclau, secció segons
detall de projecte i tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons plànols de detall de projecte.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,300 /R x

26,63000 =

7,98900

A012F000

h

Oficial 1a manyà

0,400 /R x

27,05000 =

10,82000

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

77

CODI
A013F000

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

h

Ajudant manyà

0,200 /R x

23,74000 =

4,74800

A0140000

h

Manobre

0,200 /R x

22,23000 =

4,44600

Subtotal...

28,00300

NÚM

m3

B0A62F90

u

BB12ZTAE

m

UA

DESCRIPCIÓ

u

FBB11251

66,11000 =

10,57760

2,000

x

1,09000 =

2,18000

Mà d'obra:

M16.1_Barana metàl·lica per a trams RECTES, d'acer
galvanitzat, de Nou-Parc, amb muntants d'alçada 120
cm, de secció H, amb ànima de pletina de 85x8 mm i
ales de pletines de 50x8 mm, amb remat superior de
pletina de 60x8 mm; panells d'alçada 93 cm, amb
brèndoles de Ø12 mm i marc de pletines 50x8 mm,
excepte travesser superior que és de pletina de 60x8
mm. Totes les brèndoles, pletines i tubs seran d'acer
galvanitzat; totes les arestes seran arrodonides, totes
les fixacions seran d'acer inoxidable. Col·locació de la
barana amb fixacions mecàniques sobre fonament
corregut de formigó, també inclòs. Inclou remat del
travesser superior amb fusta tractada a l'autoclau,
secció segons detall de projecte i tots els materials

1,000

x

168,00000 =

168,00000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250 /R x

27,52000 =

6,88000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,250 /R x

23,65000 =

5,91250

Subtotal...
C1503000

h

Camió grua

BBM12601

180,75760
2,50%

u

Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora

180,75760
0,70008

34,33000 =

x

Parcial

Oficial 1a

0,084 /R x

26,63000 =

2,23692

A0140000

h

Manobre

0,042 /R x

22,23000 =

0,93366

Import

3,17058

30,29000 =
Subtotal...

3,17058

1,27218
1,27218

1,27218

Materials:
0,7344
0,4896

x

1,78000 =

1,30723

x

1,12000 =

0,54835

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,85558
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,19189
50,52165

m

FBBZZP20

50,52165

35,99 €

Rend.: 1,000

Suport circular de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 60
mm i 3 mm de gruix, per a senyalització vertical,
col.locat amb fixacions mecàniques a la façana.

Preu €

Parcial

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,050 /R x

26,63000 =

1,33150

A0140000

h

Manobre

0,100 /R x

22,23000 =

2,22300
3,55450

3,55450

Materials:
BBMZZC20

m

D060M022

m3

Suport circular de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 60
mm i 3 mm de gruix, per a senyalització vertical
Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

1,000

x

30,01000 =

30,01000

0,0294

x

80,80400 =

2,37564

Subtotal...
1,85558

DESPESES AUXILIARS

0,04756

COST DIRECTE

6,34590

Import

Mà d'obra:

Subtotal...

Maquinària:
0,042 /R x

1,50%

34,33000

DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

Subtotal...

34,33000

COST DIRECTE

6,35 €

Preu €

34,33000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

h

Microesferes de vidre

3,20726

209,46068

A0121000

kg

1,000

DESPESES AUXILIARS

209,46068

Rend.: 1,000

Unitats

BBA1ZVID

12,79250

3,20726
3,20726

Subtotal...

Pintat sobre paviment de marques vials superficials,
amb pintura acrílica ciutat no reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina d'accionament manual

Pintura no reflectora per a senyalització

51,73000 =

0,062 /R x

Subtotal...

Mà d'obra:

kg

12,79250

Import

Materials:

P- 96

BBA1Z000

Parcial

Maquinària:

COST EXECUCIÓ MATERIAL

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

Preu €

Unitats

DESPESES INDIRECTES 0,00%

h

50,52 €

Rend.: 1,000

Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

x

COST DIRECTE

m2

6,34590

0,160

DESPESES AUXILIARS

FBA3ZT10

PREU

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
Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella

Subtotal...

C1B02B00

78

28,00300
P- 95

B064500C

CODI

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials:

P- 94

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

32,38564
1,50%

32,38564
0,05332
35,99346

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

35,99346
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

79

CODI

P- 97

FD5AZ605

UA
m

DESCRIPCIÓ

PREU

Preu €

Unitats

CODI

P- 99

FD5JZC5E

UA
m

8,61 €

Rend.: 1,000

Tub ranurat de PVC de D=160 mm, per a drenatges,
connectat a xarxa de clavegueram

NÚM

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,060 /R x

26,63000 =

1,59780

A0140000

h

Manobre

0,120 /R x

22,23000 =

2,66760

Subtotal...

4,26540

4,26540

Materials:
BD5A1E00

Pàg.:

80

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m

Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de
diàmetre

1,050

4,08000 =

x

Subtotal...

4,28400
4,28400

DESCRIPCIÓ

PREU

4,28400

428,37 €

Rend.: 1,000

Caixa per a embornal sorrer, de forma trapezoidal, dos
costats de mides 0,90 m cadascun, dos costats de
mides 0,20 m cadascun i un costat de 0,982 m (mides
interiors), amb parets de 14 cm de gruix de maó
massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
amb solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I, armada
segons plànols amb barres corrugades d'acer B 500 S
de límit elàstic >= 500 N/mm2, sobre capa de neteja i
anivellament de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/I. Inclou formació de mitjacanya en tot el
perímetre. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons detall de projecte.
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE

0,06398

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

4,020 /R x

26,63000 =

107,05260

8,61338

A0140000

h

Manobre

4,170 /R x

22,23000 =

92,69910

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 98

m

FD5AZ705

8,61338

12,90 €

Rend.: 1,000

Tub ranurat de PVC de D=200 mm, per a drenatges,
connectat a xarxa de clavegueram

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Subtotal...
B0111000

m3

Aigua

0,006

x

1,90000 =

0,01140

B0512401

t

0,014

x

117,66000 =

1,64724

B064300C

m3

0,150

x

67,83000 =

10,17450

B064500C

m3

0,150

x

66,11000 =

9,91650

B0A14200

kg

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
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
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
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,300

x

1,33000 =

0,39900

B0F15251

u

277,870

x

0,33000 =

91,69710

D070A4D1

m3

0,512

x

179,98065 =

92,15009

D0B2A100

kg

20,000

x

0,98148 =

19,62960

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,060 /R x

26,63000 =

1,59780

A0140000

h

Manobre

0,120 /R x

22,23000 =

2,66760

Subtotal...

4,26540

4,26540

Materials:
BD5A2F20

m

Tub circular ranurat de paret doble de PVC i 200 mm
de diàmetre

1,050

8,16000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

8,56800
8,56800

1,50%

COST DIRECTE

8,56800
0,06398
12,89738

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,89738

199,75170

199,75170

Materials:

Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

225,62543
1,50%

COST DIRECTE

225,62543
2,99628
428,37341

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

428,37341
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

81

Pàg.:

82

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI

UA

P- 100 FD5JZG5E

m

DESCRIPCIÓ

PREU
230,06 €

Rend.: 1,000

Caixa per a embornal de 70x30 cm (mides interiors),
amb parets de 14 cm de gruix de maó massís,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l amb solera
de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I, armada segons
plànols amb barres corrugades d'acer B 500 S de límit
elàstic >= 500 N/mm2, sobre capa de neteja i
anivellament de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/I. Inclou formació de mitjacanya en tot el
perímetre. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons detall de projecte.

NÚM

CODI
A0137000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Ajudant col·locador

PREU
23,65000 =

0,035 /R x

Subtotal...

0,82775
2,66522

2,66522

Materials:
B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

2,000

x

0,17000 =

0,34000

BD5L4580

m2

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb
dos geotèxtils de polipropilè adherits en les dues cares,
amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una
resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2

1,100

x

11,33000 =

12,46300

Subtotal...
Unitats

Preu €

Parcial

DESPESES AUXILIARS

Import

Mà d'obra:

12,80300
1,50%

0,03998

COST DIRECTE

15,50820

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

2,350 /R x

26,63000 =

62,58050

DESPESES INDIRECTES 0,00%

A0140000

h

Manobre

2,350 /R x

22,23000 =

52,24050

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

114,82100

12,80300

15,50820

114,82100

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,004

x

1,90000 =

0,00760

B0512401

t

0,0097

x

117,66000 =

1,14130

B064300C

m3

0,045

x

67,83000 =

3,05235

B064500C

m3

0,045

x

66,11000 =

2,97495

B0A14200

kg

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
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
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
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,090

x

1,33000 =

0,11970

B0F15251

u

Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

190,000

x

0,33000 =

62,70000

D070A4D1

D0B2A100

m3

kg

P- 102 FD5ZZCA4

u

116,03 €

Rend.: 1,000

Reixa d'embornal de fosa, abatible, tipus BCN P7,
classe C250, per a embornal de 70x30 cm, col·locat
amb morter. La reixa ha de complir amb la normativa
vigent UNE EN-124 i ha d'estar homologada per
CLABSA. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons especificacions de detalls de projecte.

reixa de fosa tipus BCN P7 de Norinco o similar
equivalent, per a embornal, classe C250, homologada
per CLABSA
Unitats

Preu €

Parcial

0,220

179,98065 =

x

39,59574

A012N000

h

A0140000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,420 /R x

26,63000 =

11,18460

Manobre

0,420 /R x

22,23000 =

9,33660

Subtotal...
4,000

0,98148 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,92592
113,51756

1,50%

B0710250

t

BD5ZZCA4

u

113,51756

230,06088

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,52120

230,06088

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
Reixa de fosa tipus BCN P7 de Norinco o similar
equivalent, per a embornal, classe C250, homologada
per CLABSA

0,040

x

34,48000 =

1,37920

1,000

x

93,82000 =

93,82000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

95,19920
1,50%

COST DIRECTE
m2

15,51 €

Rend.: 1,000

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb
dos geotèxtils de polipropilè adherits en les dues cares,
amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una
resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2,
fixada mecànicament sobre parament vertical
Unitats

Preu €

Parcial

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,069 /R x

26,63000 =

1,83747

Import

95,19920
0,30782
116,02822

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Mà d'obra:

20,52120

Materials:

1,72232

COST DIRECTE

P- 101 FD5L4583

Import

Mà d'obra:

116,02822

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
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PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

83

Pàg.:

84

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI

UA

P- 103 FD5ZZGA4

u

DESCRIPCIÓ

PREU
78,01 €

Rend.: 1,000

Reixa d'embornal de fosa, amb angle d'obertura
superior a 90º, de barres inclinades, tipus Barcelona 1,
per a embornal de 70x30 cm, col·locat amb morter. La
reixa ha de complir amb la normativa vigent UNE
EN-124 i el regalament AENOR RP 0023 i han d'estar
homologats per CLABSA. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons especificacions de
detalls de projecte.

NÚM

CODI
BD5ZZMOF

UA
u

DESCRIPCIÓ
Bastiment i tapa cega per embornal de fosa dúctil,
abatible i amb tanca, model M-2 de Fundició Fàbregas,
dimensions de la tapa 449x269 mm, col·locat amb
morter. Tapa de classe C250, acabat pintat negre
asfàltic. La reixa ha de complir amb la normativa vigent
UNE EN-124 i el regalament AENOR RP 0023. Inclou
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida

PREU
1,000

72,44000 =

x

Subtotal...
Unitats

Preu €

Parcial

DESPESES AUXILIARS
h

Oficial 1a d'obra pública

0,420 /R x

26,63000 =

11,18460

A0140000

h

Manobre

0,420 /R x

22,23000 =

9,33660

Subtotal...

20,52120

73,81920

73,81920

Import

Mà d'obra:
A012N000

72,44000

1,50%

0,29316

COST DIRECTE

93,65636

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,52120

93,65636

Materials:
B0710250

BD5ZZGA4

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
Reixa d'embornal de fosa, amb angle d'obertura
superior a 90º, de barres inclinades, tipus Barcelona 1,
per a embornal de 70x30 cm. La reixa ha de complir
amb la normativa vigent UNE EN-124 i el regalament
AENOR RP 0023

u

0,040

34,48000 =

x

1,37920
P- 105 FD5ZZTA4

1,000

55,80000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

55,80000

57,17920
1,50%

57,17920
0,30782

COST DIRECTE

Unitats

78,00822

208,90 €

Rend.: 1,000

Reixa d'embornal, abatible i amb tanca, disseny
segons projecte, de forma trapezoidal, dos costats de
mides 1,00 m cadascun, dos costats de mides 0,30 m
cadascun i un costat de 1,082 m; bastiment de perfil en
L5.5.1 d'acer galvanitzat collat a obra i reixa elaborada
amb pletines d'acer galvanitzat de 4x1 cm, tota la
tornilleria tipus Allen. La reixa haurà de tenir el
vist-i-plau de CLABSA. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons especificacions de
detalls de projecte.

Preu €

Parcial

COST EXECUCIÓ MATERIAL

78,00822

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,420 /R x

26,63000 =

11,18460

A0140000

h

Manobre

0,420 /R x

22,23000 =

9,33660

Subtotal...
P- 104 FD5ZZMOF

u

93,66 €

Rend.: 1,000

Bastiment i tapa cega per embornal de fosa dúctil,
abatible i amb tanca, model M-2 de Fundició Fàbregas,
dimensions de la tapa 449x269 mm, col·locat amb
morter. Tapa de classe C250, acabat pintat negre
asfàltic. La reixa ha de complir amb la normativa vigent
UNE EN-124 i el regalament AENOR RP 0023. Inclou
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons
especificacions de detalls de projecte.
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

A0140000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,400 /R x

26,63000 =

10,65200

Manobre

0,400 /R x

22,23000 =

8,89200

Subtotal...

19,54400

Materials:
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

34,48000 =

Import

Mà d'obra:

DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,37920

20,52120

B0710250

t

BD5ZZTTG

u

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
Reixa d'embornal, abatible i amb tanca, disseny
segons projecte, de forma trapezoidal, dos costats de
mides 1,00 m cadascun, dos costats de mides 0,30 m
cadascun i un costat de 1,082 m; bastiment de perfil en
L5.5.1 d'acer galvanitzat collat a obra i reixa elaborada
amb pletines d'acer galvanitzat de 4x1 cm, tota la
tornilleria tipus Allen. La reixa haurà de tenir el
vist-i-plau de CLABSA.

0,060

x

34,48000 =

2,06880

1,000

x

186,00000 =

186,00000

Subtotal...
19,54400

20,52120

Materials:

DESPESES AUXILIARS

188,06880
1,50%

COST DIRECTE

188,06880
0,30782
208,89782

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

208,89782
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

85

Pàg.:

86

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI

UA

P- 106 FD7JZ250

m

DESCRIPCIÓ

PREU
42,26 €

Rend.: 1,000

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa sobre solera
de formigó de 10 cm de gruix, lligat a la solera amb
filferro i reblert amb formigó fins a 10 cm per sobre el
tub. Inclou vibrat i curat del formigó, formació de
connexions amb clips enganxats o mecànics per a tubs
de tots els diàmetres, junta elàstica triple llavi, amb
formació de forat amb broca de corona i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida, segons especificacions del
fabricant. Tot complet i acabat segons plànols de
projecte.

NÚM

CODI

UA

P- 107 FD7JZ400

m

DESCRIPCIÓ

PREU

Unitats
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

79,83 €

Rend.: 1,000

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa sobre solera
de formigó de 10 cm de gruix, lligat a la solera amb
filferro i reblert amb formigó fins a 10 cm per sobre el
tub. Inclou vibrat i curat del formigó, formació de
connexions amb clips enganxats o mecànics per a tubs
de tots els diàmetres, amb formació de forat amb broca
de corona i col·locació de tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida,
segons especificacions del fabricant. Tot complet i
acabat segons plànols de projecte.

Preu €

Parcial

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,380 /R x

26,63000 =

10,11940

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,190 /R x

26,63000 =

5,05970

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,280 /R x

27,52000 =

7,70560

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,140 /R x

27,52000 =

3,85280

A013M000

h

Ajudant muntador

0,280 /R x

23,65000 =

6,62200

A013M000

h

Ajudant muntador

0,140 /R x

23,65000 =

3,31100

A0140000

h

0,760 /R x

22,23000 =

16,89480

A0140000

h

Manobre

0,380 /R x

22,23000 =

8,44740

Manobre

Subtotal...
Subtotal...

20,67090

20,67090

Materials:
B064300C

m3

BD7JG180

m

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
Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

0,1969

x

67,83000 =

13,35573

1,020

x

7,77000 =

7,92540

41,34180

21,28113

B064300C

m3

BD7JL180

m

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
Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

0,2574

x

67,83000 =

17,45944

1,020

x

20,01000 =

20,41020

1,50%

COST DIRECTE

0,31006

1,50%

37,86964
0,62013

COST DIRECTE

42,26209

79,83157

DESPESES INDIRECTES 0,00%

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

37,86964

21,28113
DESPESES AUXILIARS

DESPESES AUXILIARS

41,34180

Materials:

Subtotal...
Subtotal...

Import

Mà d'obra:

COST EXECUCIÓ MATERIAL

79,83157

42,26209

P- 108 FDD2Z010

m

387,91 €

Rend.: 1,000

Formació de pou quadrat de 120x120 cm de mides
interiors, amb parets, base i sostre de 30 cm de gruix,
de formigó armat, inclòs encofrat i formació de forats
passatubs en els laterals del pou, per a tubs de
qualsevol diàmetre, formació de mitja canya
d'emmotllament del tub, formació d'obertura en la tapa
superior de Ø70 cm per a registre del pou i tots els
materials i treballs necesaris per a la correcta execució
de la partida. Tot complet i acabat segons detalls de
projecte.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

2,550 /R x

26,63000 =

67,90650

A0140000

h

Manobre

4,200 /R x

22,23000 =

93,36600

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

87

CODI
A0150000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Manobre especialista

PREU
23,00000 =

1,350 /R x

Subtotal...

31,05000
192,32250

NÚM

CODI

UA

P- 110 FDDZZTC4

u

192,32250

Maquinària:
C200D000

Pàg.:

88

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

VIBRADOR D'AGULLA

1,31000 =

0,132 /R x

Subtotal...

0,17292
0,17292

0,17292

Materials:
B064100C

m3

B0D81250

m2

Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X50 CM PER A 20 USOS

2,332

x

68,18000 =

158,99576

11,460

x

3,01000 =

34,49460

DESCRIPCIÓ

PREU
372,73 €

Rend.: 1,000

Bastiment rodó sense quadrat aparent de fosa dúctil
per a pou de registre i tapa abatible tipus Norinco o
equivalent, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter d'alta resistència especial. El bastiment i la tapa
han de complir la norma AENOR RP 0023. Pintat amb
pintura hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i
antidesplaçament, amb sistema de bloqueig antiretorn i
amb pany. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons especificacions de detalls de projecte.
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

193,49036
1,00%

COST DIRECTE

193,49036

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,410 /R x

26,63000 =

10,91830

1,92323

A0140000

h

Manobre

0,410 /R x

22,23000 =

9,11430

387,90901

P- 109 FDDZS005

u

COST EXECUCIÓ MATERIAL

387,90901

Rend.: 1,000

19,29 €

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

Preu €

Unitats

Subtotal...

Parcial

B0710250

t

BDDZZTC0

u

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
Bastiment rodó sense quadrat aparent de fosa dúctil
per a pou de registre i tapa abatible tipus Norinco o
equivalent, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter d'alta resistència especial. El bastiment i la tapa
han de complir la norma AENOR RP 0023. Pintat amb
pintura hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i
antidesplaçament, amb sistema de bloqueig antiretorn
y amb pany. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons especificacions de detalls de
projecte.

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,300 /R x

26,63000 =

7,98900

A0140000

h

Manobre

0,300 /R x

22,23000 =

6,66900

Subtotal...

14,65800

14,65800

Materials:
BDDZV001

u

D0701641

m3

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

20,03260

20,03260

Materials:

DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,000

x

3,63000 =

3,63000

0,009

x

86,63140 =

0,77968

0,0357

x

34,48000 =

1,23094

1,000

x

351,17000 =

351,17000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

352,40094
1,50%

352,40094
0,30049

COST DIRECTE

372,73403

DESPESES INDIRECTES 0,00%
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

4,40968
1,50%

COST DIRECTE

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,40968
0,21987
19,28755

P- 111 FDDZZTD4

u

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

372,73403

19,28755

372,73 €

Rend.: 1,000

Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible tipus Norinco o equivalent, pas
lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter d'alta
resistència especial. El bastiment i la tapa han de
complir la norma AENOR RP 0023. Pintat amb pintura
hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i
antidesplaçament, amb sistema de bloqueig antiretorn i
amb pany. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons especificacions de detalls de projecte.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,410 /R x

26,63000 =

10,91830

A0140000

h

Manobre

0,410 /R x

22,23000 =

9,11430

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

89

Pàg.:

90

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

20,03260

NÚM

CODI

UA

P- 113 FDG51311
t

BDDZZT00

u

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible tipus Norinco o equivalent, pas
lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter d'alta
resistència especial. El bastiment i la tapa han de
complir la norma AENOR RP 0023. Pintat amb pintura
hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i
antidesplaçament, amb sistema de bloqueig antiretorn
y amb pany. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons especificacions de detalls de
projecte.

0,0357

x

34,48000 =

1,23094

1,000

x

351,17000 =

351,17000

PREU

20,03260

Materials:
B0710250

DESCRIPCIÓ

m

4,89 €

Rend.: 1,000

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de
90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de
rasa amb terres seleccionades

Preu €

Unitats

Parcial

A0121000

h

Oficial 1a

0,010 /R x

26,63000 =

0,26630

A0140000

h

Manobre

0,010 /R x

22,23000 =

0,22230

A0150000

h

Manobre especialista

0,083 /R x

23,00000 =

1,90900

Subtotal...

2,39760

C133A0J0

h

Picó vibrant amb placa de 30x30 cm

6,56000 =

0,083 /R x

Subtotal...

0,54448
0,54448

352,40094
1,50%

352,40094

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

0,30049

COST DIRECTE

372,73403

1,050

1,82000 =

x

DESPESES INDIRECTES 0,00%

Subtotal...

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,91100

1,91100
1,50%

0,03596

COST DIRECTE
16,12 €

Rend.: 1,000

Canalització amb tub de PVC rígid de 110 mm de
diàmetre nominal, inclòs rebliment amb formigó de
resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i
col·locació de dues bandes de protecció i avís de
plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Inclou lloguer de camió grua per
elevació del cubilot.

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 114 FDG5Z110
Preu €

Parcial

m

Import

Mà d'obra:
A0121000

h
h

Oficial 1a

0,010 /R x

26,63000 =

0,26630

Manobre

0,010 /R x

22,23000 =

0,22230

Subtotal...

0,48860

0,48860

Materials:
B064300C

m3

BG21RK10

m

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

4,88904

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

1,91100

372,73403
DESPESES AUXILIARS

A0140000

0,54448

Materials:

DESPESES AUXILIARS

m

2,39760

Maquinària:

Subtotal...

P- 112 FDG3Z457

Import

Mà d'obra:

4,88904

25,62 €

Rend.: 1,000

Canalització amb dos tubs de PVC llis interior, de ø
110 mm, amb guies de plàstic, inclòs rebliment amb
formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot,
i col·locació de dues bandes de protecció i avís de
plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Inclou lloguer de camió grua per
elevació del cubilot. Es garantirà el servei als usuaris
durant l'execució del nou traçat, amb els mitjans i
feines necessaris.
Unitats

Preu €

Parcial

0,165

x

67,83000 =

11,19195

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,080 /R x

26,63000 =

2,13040

1,020

x

4,35000 =

4,43700

A0140000

h

Manobre

0,080 /R x

22,23000 =

1,77840

Subtotal...

3,90880

Import

3,90880

Maquinària:
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

15,62895
1,50%

COST DIRECTE

15,62895
0,00733
16,12488

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

16,12488

C1503300

h

Camió grua de 3 t

0,080 /R x

49,01000 =
Subtotal...

3,92080
3,92080

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

0,1267

x

67,83000 =

8,59406

3,92080
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

91

CODI
BG21RK10

Pàg.:

UA
m

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

PREU
2,100

4,35000 =

x

9,13500

NÚM

CODI
A0140000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Manobre

PREU
22,23000 =

0,050 /R x

Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

17,72906
1,50%

17,72906
0,05863

COST DIRECTE

B064300C

m3

BG22TP10

m

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
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

25,61729

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,44300

25,61729

0,310

x

67,83000 =

21,02730

4,200

x

3,98000 =

16,71600

Subtotal...
P- 115 FDG5Z657

m

16,48 €

Rend.: 1,000

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa,
inclòs rebliment amb formigó de resistència 20 n/mm2,
col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de
protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa.
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió
grua per elevació del cubilot.

DESPESES AUXILIARS

Preu €

Parcial

A0121000

h

Oficial 1a

0,050 /R x

26,63000 =

1,33150

h

Manobre

0,050 /R x

22,23000 =

1,11150

Import

Subtotal...

2,44300

m

P- 117 FDG5ZZ63

2,44300

Materials:

BG22TH10

m

0,150

x

67,83000 =

10,17450

2,100

x

1,82000 =

3,82200

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

13,99650
1,50%

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,080 /R x

26,63000 =

2,13040

A0140000

h

Manobre

0,080 /R x

22,23000 =

1,77840

Subtotal...
13,99650

16,47615

40,22 €

C1503300

h

Camió grua de 3 t

3,90880

49,01000 =

0,080 /R x

Subtotal...
B064300C

m3

BG21RD10

m

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
Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N,
d'1,2 mm de gruix

3,92080

x

67,83000 =

6,30819

2,100

x

1,97000 =

4,13700

10,44519
1,50%

COST DIRECTE
Preu €

0,050 /R x

26,63000 =

3,90880

3,92080

0,093

DESPESES AUXILIARS
Unitats

Import

Maquinària:

Subtotal...

Parcial

Mà d'obra:
Oficial 1a

Parcial

3,92080

Materials:

Rend.: 1,000

Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de
polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, inclòs rebliment amb formigó de resistència 20
n/mm2, col·locat amb cubilot, i col·locació de dues
bandes de protecció i avís de plàstic a la part superior
de la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer
de camió grua per elevació del cubilot.

40,22295

18,33 €

Preu €

Unitats

DESPESES INDIRECTES 0,00%

h

0,03665
40,22295

Rend.: 1,000

Canalització amb dos tubs de PVC llis interior, de ø 63
mm, amb guies de plàstic, inclòs rebliment amb formigó
de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i
col·locació de dues bandes de protecció i avís de
plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Inclou lloguer de camió grua per
elevació del cubilot. Es garantirà el servei als usuaris
durant l'execució del nou traçat, amb els mitjans i
feines necessaris.

16,47615

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m

37,74330

Mà d'obra:

0,03665

COST DIRECTE

P- 116 FDG5Z677

1,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A0140000

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
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

2,44300

DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

m3

37,74330

COST DIRECTE

Mà d'obra:

B064300C

1,11150

Materials:
Subtotal...

A0121000

92

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

1,33150

Import

DESPESES INDIRECTES 0,00%

10,44519
0,05863
18,33342
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

93

CODI

UA

P- 118 FDGZU010

m

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

18,33342

Rend.: 1,000

0,35 €

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

Preu €

Unitats

Parcial

Import

h

Ajudant muntador

23,65000 =

0,010 /R x

NÚM

CODI

Subtotal...

P- 120 FDK2Z2G7

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

u

DESCRIPCIÓ

PREU
117,84 €

Rend.: 1,000

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix

Preu €

Unitats

0,23650

1,020

0,11000 =

x

DESPESES AUXILIARS

h

Oficial 1a d'obra pública

0,550 /R x

26,63000 =

14,64650

A0140000

h

Manobre

1,100 /R x

22,23000 =

24,45300

Subtotal...
0,23650

39,09950

h

Camió grua

51,73000 =

0,400 /R x

Subtotal...

0,11220
1,50%

0,11220

B064500B

m3

BDK214F5

u

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
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis

0,00355
0,35225

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,69200
20,69200

0,1008

x

66,11000 =

6,66389

1,000

x

50,80000 =

50,80000

Subtotal...

0,35225

DESPESES AUXILIARS

1,50%

Preu €

Parcial

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,450 /R x

26,63000 =

11,98350

A0140000

h

Manobre

0,900 /R x

22,23000 =

20,00700

Subtotal...

31,99050

DESPESES INDIRECTES 0,00%
117,84188

Import
P- 121 FDK2ZA17

u

31,99050

Maquinària:
51,73000 =

0,166 /R x

Subtotal...

8,58718
8,58718

BDK2ZC30

Preu €

m3

u

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
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de
40x40 cm i 60 cm de fondària, per a instal·lacions de
serveis

0,096

66,11000 =

x

Parcial

Import

Mà d'obra:
8,58718

Materials:
B064500C

874,93 €

Rend.: 1,000

Pericó de registre de formigó prefabricat tipus D H-I,
amb tapa metàl·lica, per a instal·lacions de telefonia,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix. Tot complet i acabat segons
especificacions de companyia.
Unitats

Camió grua

57,46389

117,84188

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

h

20,69200

0,58649

COST DIRECTE

75,79 €

Rend.: 1,000

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de
40x40 cm i 60 cm de fondària, per a instal·lacions de
serveis, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

57,46389

Mà d'obra:

C1503000

39,09950

Maquinària:

0,11220

COST DIRECTE

u

Import

Materials:
Subtotal...

P- 119 FDK2UCZZ

Parcial

A012N000

C1503000
m

UA

0,23650

Materials:
BDGZU010

94

Mà d'obra:

Mà d'obra:
A013M000

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,450 /R x

26,63000 =

11,98350

A0140000

h

Manobre

0,900 /R x

22,23000 =

20,00700

6,34656

Subtotal...

31,99050

31,99050

Maquinària:
1,000

28,87000 =

x

C1503000

28,87000

h

Camió grua

0,166 /R x

51,73000 =
Subtotal...

8,58718
8,58718

8,58718

Materials:
Subtotal...

COST DIRECTE

35,21656

35,21656

B064500B

m3

75,79424

BDK2Z8ZA

u

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

75,79424

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
Pericó de registre de formigó prefabricat tipus D H-I,
amb tapa metàl·lica, per a instal·lacions de telefonia,
segons indicacions de companyia

0,2835

x

66,11000 =

18,74219

1,000

x

815,13000 =

815,13000

Subtotal...

833,87219

833,87219
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

95

Pàg.:

96

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

NÚM

CODI
B064500B

m3

UA

BDK2Z8ZP

u

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
Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus
M H-III, per a instal·lacions de telefonia, segons
especificacions de companyia

0,47986

COST DIRECTE

874,92973

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESCRIPCIÓ

874,92973

PREU
0,0588

x

66,11000 =

3,88727

1,000

x

137,82000 =

137,82000

Subtotal...
P- 122 FDK2ZE17

u

DESPESES AUXILIARS

385,56 €

Rend.: 1,000

Pericó de registre de formigó prefabricat, inclòs tapa,
per a serveis de companyies, col·locat sobre solera de
formigó HM-20 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació. Tot complet i acabat
segons plec de les companyies.

141,70727
1,50%

141,70727
0,27657

COST DIRECTE

169,06100

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
Preu €

Unitats

Parcial

169,06100

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,350 /R x

26,63000 =

9,32050

A0140000

h

Manobre

0,700 /R x

22,23000 =

15,56100

Subtotal...

24,88150

P- 124 FDKZZ154
24,88150

Maquinària:
C1503000

u

Unitats

Preu €

h

Camió grua

51,73000 =

0,167 /R x

8,63891
8,63891

8,63891

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,350 /R x

26,63000 =

9,32050

A0140000

h

Manobre

0,350 /R x

22,23000 =

7,78050

Materials:
B064500B

m3

BDK2Z8ZJ

u

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
Pericó de registre de formigó prefabricat, inclòs tapa,
per a serveis de companyies. Tot segons plec de les
companyies.

0,1764

x

66,11000 =

11,66180

1,000

x

340,00000 =

340,00000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

351,66180
1,50%

Import

Subtotal...
B0710150

t

BDKZZ150

u

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

Unitats

37,68000 =

0,15826

1,000

x

102,00000 =

102,00000

DESPESES AUXILIARS

Parcial

P- 125 FDKZZT54

u

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,275 /R x

26,63000 =

7,32325

A0140000

h

Manobre

0,500 /R x

22,23000 =

11,11500
18,43825

18,43825

Maquinària:
h

Camió grua

0,167 /R x

51,73000 =
Subtotal...

1,50%

102,15826
0,25652
119,51577

COST EXECUCIÓ MATERIAL

119,51577

Rend.: 1,000

53,24 €

Desmuntatge i posterior recol·locació de bastiment i
tapa d'arquetes de serveis i pous de clavegueram,
col·locat amb morter, inclòs recreixament o
escapçament de les arquetes per adaptar la tapa a la
nova cota de paviment, amb maó massís, arrebossat i
lliscat per la part interior. Inclou pintat de tapa i marc i
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons
detall de projecte.
Unitats

Subtotal...

102,15826

COST DIRECTE

385,55543

169,06 €

Preu €

17,10100

DESPESES INDIRECTES 0,00%

Rend.: 1,000

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus
M H-III, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix. Tot
complet i acabat segons especificacions de companyia.

x

Subtotal...

385,55543

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

0,0042

351,66180

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 123 FDK2ZJ17

17,10100

Materials:

0,37322

COST DIRECTE

Materials:

Parcial

Mà d'obra:
Subtotal...

C1503000

119,52 €

Rend.: 1,000

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter. Tot complet i acabat segons projecte.

8,63891
8,63891

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,650 /R x

26,63000 =

17,30950

A0140000

h

Manobre

0,650 /R x

22,23000 =

14,44950

8,63891

Subtotal...

31,75900

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,0027

x

1,90000 =

0,00513

31,75900
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

97

CODI
B0512401

t

B0F15251

u

D070A4D1

Pàg.:

98

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA

DESCRIPCIÓ
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

m3

PREU
0,0066

x

117,66000 =

0,77656

20,000

x

0,33000 =

6,60000

NÚM

CODI
A012M000

h

UA

DESCRIPCIÓ
Oficial 1a muntador

0,110 /R x

27,52000 =

3,02720

PREU

A013M000

h

Ajudant muntador

0,110 /R x

23,65000 =

2,60150

Subtotal...

5,62870

0,0757

179,98065 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

13,62454

21,00623
1,50%

BFB14600

m

BFWB1405

u

BFYB1405

u

Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

21,00623
0,47639

COST DIRECTE

53,24162

1,020

x

0,31000 =

0,31620

0,300

x

3,08000 =

0,92400

1,000

x

0,02000 =

0,02000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

53,24162

DESPESES AUXILIARS

1,26020
1,50%

u

142,52 €

Rend.: 1,000

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 60x60 cm, col·locat amb morter. Tot complet i
acabat segons projecte.

6,97333

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

Preu €

Parcial

1,26020
0,08443

COST DIRECTE
P- 126 FDKZZZ54

5,62870

Materials:

6,97333

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,350 /R x

26,63000 =

9,32050

A0140000

h

Manobre

0,350 /R x

22,23000 =

7,78050

Subtotal...

17,10100

P- 128 FFB27455

m

17,10100

Materials:
B0710150

t

BDKZZT60

u

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de reg, de 600x600 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, amb certificat AENOR del
producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble,
amb obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament
de bloqueig de seguretat a un angle = o superior a 90º,
amb marc d'acer galvanitzat en calent, desbloqueig i
obertura amb clau, tot segons especificacions del Plec
de Parcs i Jardins vigent.

0,0042

x

37,68000 =

0,15826

1,000

x

125,00000 =

125,00000

7,33 €

Rend.: 1,000

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 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
Unitats

Preu €

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,080 /R x

27,52000 =

2,20160

A013M000

h

Ajudant muntador

0,080 /R x

23,65000 =

1,89200

Subtotal...

4,09360

DESPESES AUXILIARS

125,15826
1,50%

142,51577

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

BFB27400

m

BFWB2705

u

BFYB2705

u

125,15826
0,25652

COST DIRECTE

142,51577

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2
Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,020

x

1,16000 =

1,18320

0,300

x

6,09000 =

1,82700

1,000

x

0,16000 =

0,16000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,17020
1,50%

COST DIRECTE
m

6,97 €

Rend.: 1,000

Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Preu €

Parcial

Import

3,17020
0,06140
7,32520

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats
Mà d'obra:

4,09360

Materials:

Subtotal...

P- 127 FFB14655

Import

Mà d'obra:

7,32520
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

99

Pàg.:

100

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI

UA

P- 129 FFB28455

m

DESCRIPCIÓ

PREU

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

9,31 €

Rend.: 1,000

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

NÚM

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,07676

COST DIRECTE

12,26316

DESPESES INDIRECTES 0,00%
Preu €

Unitats

Parcial

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

12,26316

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,090 /R x

27,52000 =

2,47680

A013M000

h

Ajudant muntador

0,090 /R x

23,65000 =

2,12850

Subtotal...

4,60530

P- 131 FG13ZZ02

u

4,60530

Materials:
BFB28400

m

BFWB2805

u

BFYB2805

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

u

1,020

x

1,80000 =

1,83600

0,300

x

8,54000 =

2,56200

Unitats

1,000

0,24000 =

x

363,28 €

Rend.: 1,000

Conversió de la línia aèrea de l'enllumenat a línia
soterrada. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida, inclòs arquetes
amb bastiment i tapa i tub metàl·lic de protecció de 2 m
de longitud. Tot complet, acabat i en funcionament
segons normativa vigent.

Preu €

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

7,000 /R x

27,52000 =

192,64000

A013H000

h

Ajudant electricista

7,000 /R x

23,61000 =

165,27000

0,24000
Subtotal...

Subtotal...

4,63800

DESPESES AUXILIARS

4,63800

357,91000
1,50%

1,50%

COST DIRECTE

357,91000
5,36865

COST DIRECTE
DESPESES AUXILIARS

Import

Mà d'obra:

363,27865

0,06908

DESPESES INDIRECTES 0,00%

9,31238

COST EXECUCIÓ MATERIAL

363,27865

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,31238
P- 132 FG1BZTPR

P- 130 FFB29455

m

12,26 €

Rend.: 1,000

Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 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

Preu €

Unitats

u

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,100 /R x

27,52000 =

2,75200

A013M000

h

Ajudant muntador

0,100 /R x

23,65000 =

2,36500

Subtotal...

5,11700

m

BFWB2905

u

BFYB2905

u

Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2
Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,020

x

2,82000 =

Preu €

Unitats

Parcial

5,11700

A012H000

h

A013H000

h

Oficial 1a electricista

4,000 /R x

27,52000 =

110,08000

Ajudant electricista

4,000 /R x

23,61000 =

94,44000

2,87640
Subtotal...

204,52000

Materials:
0,300

x

12,71000 =

3,81300

1,000

x

0,38000 =

0,38000

Subtotal...

Import

Mà d'obra:

Materials:
BFB29400

1.047,24 €

Rend.: 1,000

Armari per a programador de reg, de polièster reforçat
amb fibra de vidre tipus Himel PLD-85/00, de
850x465x320 mm, amb juntes d'estanquitat i placa de
muntatge aïllant, amb pany amb clau estàndard 405,
totalment instal·lat, connectat i provat, collat sobre base
de formigó amb tubulars per a connexió a escomesa
elèctrica i tot el petit material auxiliar necessari de
connexió i muntatge. Inclou la base de formigó i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte.

7,06940

BG1BZTPR

7,06940

u

Armari per a programador de reg, de polièster reforçat
amb fibra de vidre tipus Himel PLD-85/00, de
850x465x320 mm, amb juntes d'estanquitat i placa de
muntatge aïllant, amb pany amb clau estàndard 405,
amb el vist-i-plau de Parcs i Jardins, totalment instal·lat,
connectat i provat, collat sobre base de formigó amb
tubulars per a connexió a escomesa elèctrica i tot el
petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge

1,000

x

800,00000 =

800,00000

204,52000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

101

CODI
D060Q021

Pàg.:

102

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA
m3

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

PREU
0,400

94,02250 =

x

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

37,60900
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,03838

COST DIRECTE

5,83028

DESPESES INDIRECTES 0,00%
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

837,60900
2,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

837,60900

5,83028

5,11300

COST DIRECTE

1.047,24200

P- 135 FG21ZT50

m

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.047,24200

7,03 €

Rend.: 1,000

Tub de PVC rígid de 110 mm de diàmetre nominal, per
protecció de canalitzacions de reg de Ø50 mm en pas
per zones pavimentades, col·locat al fons de la rasa

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
P- 133 FG21ZK1G

u

4,76 €

Rend.: 1,000

Tub rigíd de diàmetre el doble que la canalització
col·locat com a passatubs en arquetes i altres.
Unitats

Preu €

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,050 /R x

27,52000 =

1,37600

A013M000

h

Ajudant muntador

0,050 /R x

23,65000 =

1,18250

Subtotal...

Import

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,058 /R x

27,52000 =

1,59616

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

23,61000 =

1,18050

Subtotal...

2,77666

BG21RK10

m

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

2,77666

1,020

4,35000 =

x

Materials:
BG21RP10

2,55850

2,55850

Materials:

Mà d'obra:

Subtotal...
m

Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N,
de 2,2 mm de gruix

0,250

7,76000 =

x

4,43700

4,43700

4,43700

1,94000
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,03838

COST DIRECTE

7,03388

DESPESES INDIRECTES 0,00%
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,94000
1,50%

1,94000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,03388

0,04165

COST DIRECTE

4,75831
P- 136 FG21ZT63

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

m

4,75831

8,88 €

Rend.: 1,000

Tub de PVC rígid de 140 mm de diàmetre nominal, per
protecció de canalitzacions de reg de Ø63 mm en pas
per zones pavimentades, col·locat al fons de la rasa

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
m

P- 134 FG21ZT40

5,83 €

Rend.: 1,000

Tub de PVC rígid de 90 mm de diàmetre nominal, per
protecció de canalitzacions de reg de Ø40 mm en pas
per zones pavimentades, col·locat al fons de la rasa
Unitats

Preu €

Parcial

h
h

Oficial 1a muntador

0,050 /R x

27,52000 =

1,37600

Ajudant muntador

0,050 /R x

23,65000 =

1,18250

Subtotal...

Import

2,55850

2,55850

Materials:

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,050 /R x

27,52000 =

1,37600

A013M000

h

Ajudant muntador

0,050 /R x

23,65000 =

1,18250

Subtotal...

2,55850

BG21RN10

2,55850

Materials:
BG21RH10

A012M000
A013M000

m

Tub rígid de PVC, de 140 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N,
d'1,8 mm de gruix

1,020

6,16000 =

x

Subtotal...
m

Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N,
d'1,8 mm de gruix

1,020

x

3,17000 =

6,28320

6,28320

6,28320

3,23340
DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE

0,03838
8,88008

DESPESES INDIRECTES 0,00%
Subtotal...

3,23340

3,23340

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,88008
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

103

CODI

UA

P- 137 FG319554

m

DESCRIPCIÓ

PREU
5,32 €

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

NÚM

CODI

Preu €

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

27,52000 =

1,10080

A013H000

h

Ajudant electricista

0,040 /R x

23,61000 =

0,94440

Subtotal...

2,04520

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ, pentapolar, de secció 5
x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums

Import

3,06780

1,020

9,26000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,04520

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020

3,18000 =

x

9,44520
1,50%

0,04602

DESPESES INDIRECTES 0,00%

3,24360

DESPESES AUXILIARS

3,24360
1,50%

P- 140 FG31ZEAP

m

5,31948

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 138 FG319674

m

5,31948

Unitats
Preu €

Parcial

Import

BG22ZEAP

u

Escomesa elèctrica per abastament de la xarxa de reg,
des del punt de connexió fins a programador, inclòs
formació de rases, canonades, vàlvules, connexions,
reposició de paviments, gestió de residus i tots els
treballs, materials i mitjans necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet, acabat i en
funcionament segons projecte i companyia
subministradora i REBT.

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,050 /R x

27,52000 =

1,37600

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

23,61000 =

1,18050

Subtotal...

2,55650

2,55650

Materials:
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de
secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020

9,34000 =

x

DESPESES AUXILIARS

Parcial

Import

400,00000 =

x

9,52680
1,50%

0,03835

COST DIRECTE

400,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

400,00000

12,12165
P- 141 FG31ZIEL

m

12,56 €

Rend.: 1,000

Preu €

400,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00%

12,12165

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

400,00000

9,52680

DESPESES INDIRECTES 0,00%

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ, pentapolar, de secció 5
x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, col·locat aeri

400,00000

9,52680

COST DIRECTE

m

1,000

Subtotal...
Subtotal...

P- 139 FG31Z578

Preu €

Materials:
Unitats

m

400,00 €

Rend.: 1,000

Escomesa elèctrica per abastament de la xarxa de reg,
des del punt de connexió fins a programador, inclòs
formació de rases, canonades, vàlvules, connexions,
reposició de paviments, gestió de residus i tots els
treballs, materials i mitjans necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet, acabat i en
funcionament segons projecte i companyia
subministradora i REBT.

12,12 €

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de
secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

12,55902

3,24360
0,03068

COST DIRECTE

9,44520

12,55902

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal...

3,06780

9,44520

COST DIRECTE

Materials:

BG319670

104

Materials:
BG31Z570

Unitats

UA

Mà d'obra:

BG319550

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Parcial

Import

Mà d'obra:

Unitats

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,060 /R x

27,52000 =

1,65120

Mà d'obra:

A013H000

h

Ajudant electricista

0,060 /R x

23,61000 =

1,41660

A012H000

h

Oficial 1a electricista

7,52 €

Rend.: 1,000

Instal.lació elèctrica a base de cable tipus mànega de
1000V amb una secció de 4x2,5 mm2, col·locat en tub
de polietilè de 90 mm de diàmetre, en distribució en
canalització protegida o superior fins a mecanismes de
comandament de xarxa, inclòs connexionat amb els
mateixos. Tot complet i instal·lat segons REBT i plecs
de .

0,045 /R x

Preu €
27,52000 =

Parcial
1,23840

Import

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

105

CODI
A013H000

Pàg.:

106

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA
h

DESCRIPCIÓ

PREU
23,61000 =

0,060 /R x

Ajudant electricista

Subtotal...

1,41660
2,65500

NÚM

CODI

UA

m

BG315530

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
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de
secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,050

x

1,82000 =

1,91100

1,050

x

2,81000 =

2,95050

Subtotal...

4,86150

COST DIRECTE

PREU

P- 144 FG38ZZZZ

u

Instal·lació de posta a terra totalment acabada segons
plànols, memòries, plecs de condicions i normativa
vigent. Inclòs redacció de l'As Built de l'instal·lació,
memòria, plànols, esquemes elèctrics, etc. tal i com
s'ha realitzat a l'obra i el plastificat dels esquemes per
col·locar-los als quadres i la legalització incloses les
taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i les taxes
d'Indústria. Composta per les següents partides :

Rend.: 1,000

0,00 €

P- 145 FGD2111D

u

Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel
(calada), de superfície 0,2 m2, de 2 mm de gruix i
soterrada

Rend.: 1,000

78,23 €

2,65500

Materials:
BG22TH10

DESCRIPCIÓ

Unitats
4,86150

7,51650

Preu €

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,166 /R x

27,52000 =

4,56832

A013H000

h

Ajudant electricista

0,166 /R x

23,61000 =

3,91926

Subtotal...

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 142 FG31ZZZZ

m

7,51650

8,48758

BGD21110

u

BGYD2000

u

Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel
(calada), de 0,2 m2 de superfície i de 2 mm de gruix
Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

1,000

x

64,93000 =

64,93000

1,000

x

4,69000 =

4,69000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

69,62000
1,50%

m

78,23489

Unitats

Preu €

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

27,52000 =

5,50400

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

23,61000 =

4,72200

Import

P- 146 FHGAZ01Y

u

Subtotal...

10,22600

10,22600

Materials:
m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

u

Part proporcional d'elements
conductors de coure nus

especials

per

a

78,23489

12,05 €

Rend.: 1,000

Mà d'obra:

BGY38000

69,62000

DESPESES INDIRECTES 0,00%

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

BG380900

8,48758

0,12731

COST DIRECTE
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 143 FG380907

Import

Materials:

0,00 €

Rend.: 1,000

Instal·lació de distribució d'energia totalment acabada
segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent. Inclòs redacció de l'As Built de
l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes elèctrics, etc.
tal i com s'ha realitzat a l'obra i el plastificat dels
esquemes per col·locar-los als quadres i la legalització
incloses les taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i les
taxes d'Indústria. Composta per les següents partides :

Parcial

Mà d'obra:

1,020

x

1,47000 =

1,49940

1,000

x

0,17000 =

0,17000

Unitats
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,66940
1,50%

COST DIRECTE

1,66940
0,15339
12,04879

Preu €

A012H000

h

Oficial 1a electricista

4,000 /R x

27,52000 =

110,08000

A013H000

h

Ajudant electricista

4,000 /R x

23,61000 =

94,44000

Subtotal...
12,04879

Parcial

Import

Mà d'obra:

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

3.625,10 €

Rend.: 1,000

Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer
inoxidable, amb 4 sortides, tipus Monolit-0 d'Arelsa o
equivalent, totalment instal.lat, connectat i provat.
S´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit
material auxiliar necessari de connexió i muntatge.
L'armari incorpora el següent equipament:
- Automàtic de 40A 4 pols
- Diferencial de 40A 4 Pols 300 mA
- Una presa de corrent Cetac de 32A
- Una presa Shuko de 16A, accessible des de l'exterior
Tot complet i acabat segons projecte.

204,52000

Materials:
B060300C

m3

Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment

0,400

x

58,39000 =

23,35600

204,52000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

107

CODI
BHGAZ01Y

u

BHGWU001

u

UA

DESCRIPCIÓ
Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer
inoxidable, amb 4 sortides, tipus Monolit-0 d'Arelsa o
equivalent, totalment instal.lat, connectat i provat.
S´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit
material auxiliar necessari de connexió i muntatge.
L'armari incorpora el següent equipament:
- Automàtic de 40A 4 pols
- Diferencial de 40A 4 Pols 300 mA
- Una presa de corrent Cetac de 32A
- Una presa Shuko de 16A, accessible des de l'exterior
Tot complet i acabat segons projecte.
Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control d'enllumenat públic

PREU
1,000

x

3.300,00000 =

3.300,00000

1,000

x

94,16000 =

94,16000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3.417,51600
1,50%

NÚM

CODI

UA

P- 147 FHGAZZ1Y

u

Rend.: 1,000

0,00 €

P- 149 FHR1Z6P1

u

En1_Columna amb il·luminació incorporada, model
Mínima de Roura. Característiques de la columna:
columna d'acer estructural tubular EN10219 S235JRH,
de secció Ø100 mm i alçada 4 m, fixada amb pletina
metàl·lica i 4 perns M16x450 mm, portella de registre
enrasada de 300x85 mm, acabat galvanitzat per
immersió en calent segons EN ISO 1461:1999, acabat
pintat termolacat de color gris fosc, Norma EN 40-5.
Característiques lumíniques: 16 ut de LEDs d'alta
eficàcia, rendiment del 94%, temperatura de color
3.000 K / 4.000 K, índex de reproducció cromàtic >70,
vida útil L70B10 80.000 h. Ta=25ºC. 350 mA, rang de
temperatura de funcionament de -20ºC a 50ºC, flux
lluminós configurable de 2.103 a 7.225 lm, eficàcia del
LED de 115,4 a 138,5 lm/W, eficàcia de la lluminària de
107 a 130 lm/W, font d'alimentació Driver de corrent
constant; regulació 1-10V, DALÍ, regulador en
capcelera, línia de comandament, sensor de moviment,
regulació autònoma de 5 nivells; Norma EN60598-1 /
IEC 55015. Característiques elèctriques: consum LED
configurable de 10 W a 63 W, tensió de funcionament
220-240 V 50-60 Hz, protecció elèctrica 4/4 kV
(opcionalment 10/10 kV), classe elèctrica Classe I o
Classe II segons configuració, factor de potència
>=0,90. Inclou drivers, pintat amb Rilsan, fonaments i
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte i especificacions del fabricant.

Rend.: 1,000

1.451,46 €

3.417,51600

3.625,10380

1.447,95 €

Rend.: 1,000

Adequació del quadre d'enllumenat existent (J).
Creació de nova línia a equipar amb:
- Cable de 5x16 mm2
- Seccionador: mateix amperatge que l'IGA del quadre
nou (40A 4 pols)
- Diferencial: 40A 4 pols. 500 mA selectiu
Tot complet i acabat segons projecte i normativa
vigent.
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

2,000 /R x

27,52000 =

55,04000

A013H000

h

Ajudant electricista

2,000 /R x

23,61000 =

47,22000

Subtotal...

102,26000

102,26000

Materials:
u

u

Adequació del quadre d'enllumenat existent (J).
Creació de nova línia a equipar amb:
- Cable de 5x16 mm2
- Seccionador: mateix amperatge que l'IGA del quadre
nou (40A 4 pols)
- Diferencial: 40A 4 pols. 500 mA selectiu
Tot complet i acabat segons projecte i normativa
vigent.
Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control d'enllumenat públic

1,000

x

1.250,00000 =

PREU

Instal·lació de quadres eléctrics totalment acabada
segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent. Inclós redacció del As Built de
l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes eléctrics, etc.
tal i com s'ha realitzat a l'obra i el plastificat dels
esquemes per col·locar-los als quadres i la legalització
incloses les taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i les
taxes d'Industria. Composta per les següents partides :

3.625,10380

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESCRIPCIÓ

u

DESPESES INDIRECTES 0,00%

BHGWU001

108

P- 148 FHGAZZZZ

3,06780

COST DIRECTE

BHGAZZ1Y

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

1.250,00000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500 /R x

27,52000 =

13,76000

A013H000

h

Ajudant electricista

0,500 /R x

23,61000 =

11,80500

A0140000

h

0,500 /R x

22,23000 =

11,11500

Manobre

Subtotal...

36,68000

36,68000

Maquinària:
1,000

94,16000 =

x

C1504R00

94,16000

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

0,500 /R x

44,26000 =
Subtotal...

Subtotal...

1.344,16000

1.344,16000

1,50%

COST DIRECTE

1,53390
1.447,95390

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.447,95390

22,13000

Materials:
B064500C

DESPESES AUXILIARS

22,13000

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

1,000

x

66,11000 =

66,11000

22,13000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

109

CODI
BHR1Z6P1

BHWM1000

Pàg.:

110

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA
u

DESCRIPCIÓ
En1_Columna amb il·luminació incorporada, model
Mínima de Roura. Característiques de la columna:
columna d'acer estructural tubular EN10219 S235JRH,
de secció Ø100 mm i alçada 4 m, fixada amb pletina
metàl·lica i 4 perns M16x450 mm, portella de registre
enrasada de 300x85 mm, acabat galvanitzat per
immersió en calent segons EN ISO 1461:1999, acabat
pintat termolacat de color gris fosc, Norma EN 40-5.
Característiques lumíniques: 16 ut de LEDs d'alta
eficàcia, rendiment del 94%, temperatura de color
3.000 K / 4.000 K, índex de reproducció cromàtic >70,
vida útil L70B10 80.000 h. Ta=25ºC. 350 mA, rang de
temperatura de funcionament de -20ºC a 50ºC, flux
lluminós configurable de 2.103 a 7.225 lm, eficàcia del
LED de 115,4 a 138,5 lm/W, eficàcia de la lluminària de
107 a 130 lm/W, font d'alimentació Driver de corrent
constant; regulació 1-10V, DALÍ, regulador en
capcelera, línia de comandament, sensor de moviment,
regulació autònoma de 5 nivells; Norma EN60598-1 /
IEC 55015. Característiques elèctriques: consum LED
configurable de 10 W a 63 W, tensió de funcionament
220-240 V 50-60 Hz, protecció elèctrica 4/4 kV
(opcionalment 10/10 kV), classe elèctrica Classe I o
Classe II segons configuració, factor de potència
>=0,90. Inclou drivers, pintat amb Rilsan i tots els
materials necessaris per a la correcta execució de la
partida.
Part proporcional d'accessoris per a columnes

u

PREU
1,000

x

1.280,00000 =

NÚM

CODI

UA

Subtotal...
BJS1U065

u

BJS1UZ10

u

Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 70 mm
de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi
Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg
amb la canonada

x

184,10000 =

184,10000

1,000

x

30,00000 =

30,00000
214,10000

1,50%

39,34500

214,10000
0,59018

COST DIRECTE

254,03518

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 152 FJS5ZT32

m

254,03518

2,88 €

Rend.: 1,000

Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 40 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura
i el tancament de la rasa inclosos

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
1,000

45,62000 =

x

45,62000
1.391,73000

2,50%

1.391,73000
0,91700
1.451,45700

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,034 /R x

27,52000 =

0,93568

A013M000

h

Ajudant muntador

0,034 /R x

23,65000 =

0,80410

Subtotal...

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Instal·lació d'enllumenat totalment acabada segons
plànols, memòries, plecs de condicions i normativa
vigent. Inclou redacció de l'As Built de l'instal·lació,
memòria, plànols, esquemes elèctrics, etc. tal i com
s'ha realitzat a l'obra i el plastificat dels esquemes per
col·locar-los als quadres i la legalització, incloses les
taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i les taxes de
registre de l'OGE i les taxes de les inspeccions inicials.
Composta per les següents partides :

Rend.: 1,000

Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 70 mm
de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb
la canonada, instal·lada

Rend.: 1,000

1,73978

1,73978

Materials:
BFYB2305

u

BJS5ZT30

m

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió
Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 40 cm

DESPESES INDIRECTES 0,00%

u

1,000

DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE

P- 151 FJS1U065

39,34500

Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

u

PREU

Materials:

Subtotal...

P- 150 FHR1ZZZZ

DESCRIPCIÓ

1.280,00000

1.451,45700

1,000

x

0,02000 =

0,02000

1,050

x

1,03000 =

1,08150

Subtotal...

0,00 €

DESPESES AUXILIARS

1,10150
2,50%

1,10150
0,04349

COST DIRECTE

2,88477

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

254,04 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,000 /R x

27,52000 =

27,52000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,500 /R x

23,65000 =

11,82500

Import

P- 153 FJS5ZT62

u

2,88477

14,44 €

Rend.: 1,000

Anella per a reg per degoteig amb tub de polietilè de
densitat baixa de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 30 cm, amb un
diàmetre de l'anella de 100 cm, per a un cabal de 3,5
l/h, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat
de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura
i el tancament de la rasa inclosos. Inclou part
proporcional de connexió a xarxa secundària de 40 mm
de diàmetre, inclòs peces especials i tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida.
Unitats

Preu €

Parcial

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

111

CODI
Mà d'obra:

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

NÚM

CODI

UA

h

Oficial 1a muntador

0,130 /R x

27,52000 =

3,57760

A013M000

h

Ajudant muntador

0,130 /R x

23,65000 =

3,07450

Subtotal...

6,65210

6,65210

P- 155 FJSC2ACA

u

Materials:

BFYB2305

BJS51630

DESCRIPCIÓ

m

Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de
diàmetre
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió
Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm

u

m

3,800

0,71000 =

x

1,200

x

3,800

x

2,69800

0,02000 =

0,02400

1,29000 =

4,90200

DESPESES AUXILIARS

7,62400
2,50%

318,50 €

Rend.: 1,000

Sensor de pluja regulable amb proteccióantivandàlica
en acer inoxidable per a instal·lació amb cables,
instal·lat a una alçària màxima d'1,5 m i calibrat

Preu €

Unitats
A012M000

h

Oficial 1a muntador

Parcial

27,52000 =

3,000 /R x

Subtotal...
u

Sensor de pluja regulable amb protecció antivandàlica
en acer inoxidable per a instal·lació amb cables

7,62400

82,56000
82,56000

1,000

234,70000 =

x

Subtotal...

14,44240

DESPESES AUXILIARS

DESPESES INDIRECTES 0,00%

234,70000
1,50%

14,44240

u

318,49840

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 156 FJSDZA0G

Preu €

Parcial

Import

27,52000 =

3,400 /R x

Subtotal...
u

Programador autònom de doble programa, amb control
d'aportació d'aigua, amb temps de programació des de
1 min. fins a 4 h per estació en passos d'1 min., de 8 a
32 estacions, model ICC HUNTER amb possibilitat de
8 arrencades per dia i programa, amb piles standard de
9v, amb circuit d'arrencada de bomba, carcassa de
plàstic estanca i preparat per a muntatge mural interior,
totalment col.locat, incloses totes les connexions
elèctriques, tant del circuit d'alimentació del
programador, com dels elements governats per aquest.

Preu €

Parcial

1,000

x

93,56800

900,00000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

h

Oficial 1a

1,000 /R x

26,63000 =

26,63000

A0140000

h

Manobre

2,000 /R x

22,23000 =

44,46000

Subtotal...
93,56800

900,00000

900,00000
2,50%

A0121000

93,56800

Materials:
BJSAZGCM

422,55 €

Rend.: 1,000

Pericó de pas de calçada de 60x60x60 amb vàlvules
de bronze 1/2'', amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot
complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons
de grava i bastiment i tapa segons especificacions de
projecte. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons projecte.
Unitats

Mà d'obra:
Oficial 1a muntador

u

Import

Mà d'obra:
Unitats

h

318,49840

995,91 €

Rend.: 1,000

Programador autònom de doble programa, amb control
d'aportació d'aigua, amb temps de programació des de
1 min. fins a 4 h per estació en passos d'1 min., de 8 a
32 estacions, model ICC HUNTER amb possibilitat de
8 arrencades per dia i programa, amb piles standard de
9v, amb circuit d'arrencada de bomba, carcassa de
plàstic estanca i preparat per a muntatge mural interior,
totalment col.locat, incloses totes les connexions
elèctriques, tant del circuit d'alimentació del
programador, com dels elements governats per aquest.
Inclou tots els treballs i materials necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte.

234,70000
1,23840

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P- 154 FJSAZGCM

82,56000

234,70000

COST DIRECTE

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

Materials:

0,16630

COST DIRECTE

995,90720

Mà d'obra:

BJSC2AC1
Subtotal...

A012M000

112

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

A012M000

BD5A2600

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

900,00000
2,33920
995,90720

71,09000

Materials:
B0312500

t

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

0,0107

x

20,27000 =

B0330020

t

Grava de pedrera, per a drens

0,120

x

20,35000 =

0,21689
2,44200

B064300C

m3

0,210

x

67,83000 =

14,24430

B0F1D2A1

u

60,000

x

0,21000 =

12,60000

BDKZZCMA

u

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
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de reg, de 600x600 mm i classe D-400 segons
norma UNE-EN 124, amb certificat AENOR del
producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble,
amb obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament
de bloqueig de seguretat a un angle = o superior a 90º,
amb marc d'acer galvanitzat en calent, desbloqueig i
obertura amb clau, tot segons especificacions de
projecte.

1,000

x

295,00000 =

295,00000

71,09000

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

113

Pàg.:

114

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI
BN115640

UA
u

D0701461

m3

DESCRIPCIÓ
Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1/2´´, de 16 bar de pressió nominal, cos
bronze, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer
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

PREU
1,000

x

11,38000 =

11,38000

0,175

x

82,92420 =

14,51174

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

350,39493
1,50%

350,39493

NÚM

CODI
BJSBZC0G

u

UA

D0701461

m3

Conjunt de vàlvules i accessoris de muntatge per a
formació de by-pass sectorial de 1'' en instal·lacions de
reg: 1 electrovàlvula amb regulador de cabal, 3
vàlvules d'esfera amb ràcord pla, filtre metàl·lic de 300
micres, vàlvula metàl·lica reductora de pressió, de 10 a
0,5 atm, 2 colzes, 2 tes, 2 unitats d'enllaç mixtes i tots
els altres elements necessaris segons especificacions
del Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.
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

1,06635

COST DIRECTE

DESCRIPCIÓ

PREU
1,000

x

450,00000 =

450,00000

0,175

x

82,92420 =

14,51174

422,55128

Subtotal...

619,01493

619,01493

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES AUXILIARS

422,55128

1,50%

2,19870

COST DIRECTE

767,79363

DESPESES INDIRECTES 0,00%
P- 157 FJSDZC0G

u

COST EXECUCIÓ MATERIAL

767,79 €

Rend.: 1,000

Pericó de 60x60x60 amb by-pass sectorial senzill de 1''
de bronze (per a xarxes secundàries de Ø40 mm), amb
filtre de 300 micres, amb claus i vàlvules, inclòs
reductor de pressió de 10 a 0.5 atm, amb paret de 15
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres
amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs
arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiment i
tapa segons especificacions de Parcs i Jardins. Inclou
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte i Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.

P- 158 FJSDZG0G

Unitats

Preu €

Parcial

u

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

3,000 /R x

26,63000 =

79,89000

A0140000

h

Manobre

3,000 /R x

22,23000 =

66,69000

Subtotal...

146,58000

Materials:
B0312500

t

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

B0330020

t

B064300C

m3

B0F1D2A1
BDKZZT60

u
u

0,21689

0,0107

x

20,27000 =

Grava de pedrera, per a drens

0,120

x

20,35000 =

2,44200

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
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de reg, de 600x600 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, amb certificat AENOR del
producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble,
amb obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament
de bloqueig de seguretat a un angle = o superior a 90º,
amb marc d'acer galvanitzat en calent, desbloqueig i
obertura amb clau, tot segons especificacions del Plec
de Parcs i Jardins vigent.

0,210

x

67,83000 =

14,24430

60,000
1,000

x
x

0,21000 =
125,00000 =

12,60000

792,79 €

Rend.: 1,000

Pericó de 60x60x60 amb by-pass sectorial senzill de 1''
1/2 de bronze (per a xarxes secundàries de Ø50 mm),
amb filtre de 300 micres, amb claus i vàlvules, inclòs
reductor de pressió de 10 a 0.5 atm, amb paret de 15
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres
amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs
arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiment i
tapa segons especificacions de Parcs i Jardins. Inclou
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte i Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.
Unitats

146,58000

767,79363

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

3,000 /R x

26,63000 =

79,89000

A0140000

h

Manobre

3,000 /R x

22,23000 =

66,69000

Subtotal...

146,58000

Materials:
B0312500

t

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

B0330020

t

B064300C

m3

B0F1D2A1

u

BDKZZT60

u

125,00000

0,21689

0,0107

x

20,27000 =

Grava de pedrera, per a drens

0,120

x

20,35000 =

2,44200

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
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de reg, de 600x600 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, amb certificat AENOR del
producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble,
amb obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament
de bloqueig de seguretat a un angle = o superior a 90º,
amb marc d'acer galvanitzat en calent, desbloqueig i
obertura amb clau, tot segons especificacions del Plec
de Parcs i Jardins vigent.

0,210

x

67,83000 =

14,24430

60,000

x

0,21000 =

12,60000

1,000

x

125,00000 =

125,00000

146,58000
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ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

115

CODI
BJSBZG0G

D0701461

Pàg.:

116

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA
u

DESCRIPCIÓ
Conjunt de vàlvules i accessoris de muntatge per a
formació de by-pass sectorial de 1'' 1/2 en
instal·lacions de reg: 1 electrovàlvula amb regulador de
cabal, 3 vàlvules d'esfera amb ràcord pla, filtre metàl·lic
de 300 micres, vàlvula metàl·lica reductora de pressió,
de 10 a 0,5 atm, 2 colzes, 2 tes, 2 unitats d'enllaç
mixtes i tots els altres elements necessaris segons
especificacions del Plec de Condicions vigent de Parcs
i Jardins.
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

m3

PREU
1,000

0,175

475,00000 =

x

82,92420 =

x

475,00000

NÚM

CODI
BJSBZGRA

u

UA

D0701461

m3

DESCRIPCIÓ
Conjunt de vàlvules i accessoris de muntatge de 1'' 1/4
per a rentatge automàtic en instal·lacions de reg per
degoteig: 1 vàlvula de descàrrega automàtica i tots els
altres elements necessaris segons especificacions del
Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.
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

PREU
1,000

x

120,00000 =

120,00000

0,175

x

82,92420 =

14,51174

14,51174

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Subtotal...

644,01493

289,28613
1,50%

1,83225

COST DIRECTE

644,01493

289,28613

413,26838

DESPESES INDIRECTES 0,00%
DESPESES AUXILIARS

1,50%

2,19870

COST DIRECTE

COST EXECUCIÓ MATERIAL

413,26838

792,79363

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 159 FJSDZGRA

u

792,79363

u

413,27 €

Rend.: 1,000

Pericó de 60x60x60 cm amb válvula de descàrrega
automàtica de 1'' 1/4 per xarxa de degoteig de l'arbrat
(per a xarxes secundàries de Ø40 mm), amb paret de
15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres
amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs
arrebossat i lliscat interior, amb el fons formigonat i
bastiment i tapa segons especificacions de Parcs i
Jardins. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons projecte i Plec de Condicions vigent de
Parcs i Jardins.

P- 160 FJSDZGRT

Unitats

Preu €

Unitats

Preu €

Parcial

Import

A0121000

h

Oficial 1a

2,500 /R x

26,63000 =

66,57500

A0140000

h

Manobre

2,500 /R x

22,23000 =

55,57500

Subtotal...

A0121000

h

Oficial 1a

2,500 /R x

26,63000 =

66,57500

Materials:

A0140000

h

Manobre

2,500 /R x

22,23000 =

55,57500

B0312500

t

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

122,15000

B064300C

m3

B0F1D2A1

u

BDKZZT60

u

BJSBZGRT

u

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
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de reg, de 600x600 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, amb certificat AENOR del
producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble,
amb obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament
de bloqueig de seguretat a un angle = o superior a 90º,
amb marc d'acer galvanitzat en calent, desbloqueig i
obertura amb clau, tot segons especificacions del Plec
de Parcs i Jardins vigent.
Conjunt de vàlvules i accessoris de muntatge de 1'' 1/4
per a rentatge manual en instal·lacions de reg per
degoteig: 1 vàlvula de ràcord pla, desguàs i tots els
altres elements necessaris segons especificacions del
Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.

Subtotal...

122,15000

Materials:
t

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

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
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de reg, de 600x600 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, amb certificat AENOR del
producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble,
amb obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament
de bloqueig de seguretat a un angle = o superior a 90º,
amb marc d'acer galvanitzat en calent, desbloqueig i
obertura amb clau, tot segons especificacions del Plec
de Parcs i Jardins vigent.

B0F1D2A1

u

BDKZZT60

u

Parcial

Import

Mà d'obra:

Mà d'obra:

B0312500

383,27 €

Rend.: 1,000

Pericó de 60x60x60 cm amb desguás i válvula racord
pla manual de 1'' 1/4 per rentatge manual de xarxa de
degoteig de l'arbrat (per a xarxes secundàries de Ø40
mm), amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i
acabat inclòs arrebossat i lliscat interior, amb el fons
formigonat i bastiment i tapa segons especificacions de
Parcs i Jardins. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte i Plec de Condicions
vigent de Parcs i Jardins.

0,0107

x

20,27000 =

0,21689

0,250

x

67,83000 =

16,95750

60,000

x

0,21000 =

12,60000

1,000

x

125,00000 =

125,00000

122,15000

0,0107

x

20,27000 =

0,21689

0,250

x

67,83000 =

16,95750

60,000

x

0,21000 =

12,60000

1,000

x

125,00000 =

125,00000

1,000

x

90,00000 =

90,00000

122,15000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

117

CODI
D0701461

Pàg.:

118

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA
m3

DESCRIPCIÓ
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

PREU
0,175

82,92420 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

NÚM

CODI

UA

259,28613
1,50%

259,28613

P- 162 FJSDZT0G

u

383,26838

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

383,26838

A0140000

h

Unitats

Preu €

Parcial

Oficial 1a

26,63000 =

53,26000

Manobre

1,000 /R x

22,23000 =

22,23000

A0121000

h

Oficial 1a

3,000 /R x

26,63000 =

79,89000

A0140000

h

Manobre

3,000 /R x

22,23000 =

66,69000

Import

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

B0330020

t

B064300C

m3

B0F1D2A1

u

BDKZZT60

u

D0701461

m3

146,58000

75,49000

75,49000

B0312500

t

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

0,0199

x

20,27000 =

B0330020

t

Grava de pedrera, per a drens

0,120

x

20,35000 =

2,44200

B064300C

m3

0,210

x

67,83000 =

14,24430

B0F1D2A1

u

111,000

x

0,21000 =

23,31000

BDKZZT60

u

2,000

x

125,00000 =

250,00000

BJSBZT0G

u

1,000

x

350,00000 =

350,00000

D0701461

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
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de reg, de 600x600 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, amb certificat AENOR del
producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble,
amb obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament
de bloqueig de seguretat a un angle = o superior a 90º,
amb marc d'acer galvanitzat en calent, desbloqueig i
obertura amb clau, tot segons especificacions del Plec
de Parcs i Jardins vigent.
Conjunt de vàlvules i accessoris de muntatge per a
formació de by-pass mestre de 2´´ en instal·lacions de
reg: 1 electrovàlvula amb regulador de cabal, 3
vàlvules d'esfera amb ràcord pla, 2 colzes, 2 tes, 2
unitats d'enllaç mixtes i tots els altres elements
necessaris segons especificacions del Plec de
Condicions vigent de Parcs i Jardins.
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

0,175

x

82,92420 =

14,51174

Materials:
t

Parcial

Subtotal...

2,000 /R x

B0312500

Preu €

Import

146,58000

Materials:
Unitats

h

803,69 €

Mà d'obra:

Mà d'obra:
A0121000

245,63728

Rend.: 1,000

Pericó de 120x60x60 amb by-pass mestre de 2'' de
bronze, amb claus i vàlvules, pericó de paret de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb
morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i
lliscat interior i fons de grava i bastiments i tapes de
60x60 cm segons especificacions de Parcs i Jardins.
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte i Plec de Condicions vigent de Parcs i
Jardins.

245,64 €

Rend.: 1,000

Pericó de registre de 60x60x60 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm,pres amb morter M-80, tot complet i
acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava
i bastiment i tapa segons especificacions de Parcs i
Jardins. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons projecte i Plec de Condicions vigent de
Parcs i Jardins.

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,83225

COST DIRECTE

P- 161 FJSDZPRG

DESCRIPCIÓ

14,51174

0,0107

x

20,27000 =

0,21689

Grava de pedrera, per a drens

0,120

x

20,35000 =

2,44200

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
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de reg, de 600x600 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, amb certificat AENOR del
producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble,
amb obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament
de bloqueig de seguretat a un angle = o superior a 90º,
amb marc d'acer galvanitzat en calent, desbloqueig i
obertura amb clau, tot segons especificacions del Plec
de Parcs i Jardins vigent.
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

0,210

x

67,83000 =

14,24430

60,000

x

0,21000 =

12,60000

1,000

x

125,00000 =

125,00000

0,175

x

82,92420 =

14,51174

Subtotal...
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

169,01493
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

169,01493
1,13235
245,63728

DESPESES AUXILIARS

0,40337

654,91141
1,50%

COST DIRECTE

654,91141
2,19870
803,69011

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

803,69011
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

119

Pàg.:

120

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

NÚM

CODI

UA

P- 164 FJSDZZGF
P- 163 FJSDZZGC

u

h
h

Preu €

Parcial

Oficial 1a

3,000 /R x

26,63000 =

79,89000

Manobre

3,000 /R x

22,23000 =

66,69000

Import

A0121000

h

A0140000

h

t

Materials:

t

B0312500

t

B064300C

m3

B0330020

t

B064300C

m3

B0F1D2A1

u

BDKZZCMA

u

B0F1D2A1

u

BDKZZT60

u

BJM15020

u

BN115650

u

BN812670

u

D0701461

m3

u

D0701461

m3

Parcial

146,58000

0,0199

x

20,27000 =

0,40337

Grava de pedrera, per a drens

0,120

x

20,35000 =

2,44200

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
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de reg, de 600x600 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, amb certificat AENOR del
producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble,
amb obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament
de bloqueig de seguretat a un angle = o superior a 90º,
amb marc d'acer galvanitzat en calent, desbloqueig i
obertura amb clau, tot segons especificacions del Plec
de Parcs i Jardins vigent.
comptador d'aigua per a instal·lació de reg, de 3000 a
4000l/h, claus i vàlvules
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

0,210

x

67,83000 =

14,24430

111,000

x

0,21000 =

23,31000

2,000

x

125,00000 =

250,00000

1,000

x

756,00000 =

756,00000

0,175

x

82,92420 =

14,51174

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1.060,91141
1,50%

COST DIRECTE

146,58000

1.060,91141
2,19870
1.209,69011

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Oficial 1a

1,000 /R x

26,63000 =

26,63000

Manobre

2,000 /R x

22,23000 =

44,46000

Subtotal...
B0312500

BJM1ZZGC

Preu €

Import

71,09000

71,09000

Materials:
B0330020

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

887,54 €

Rend.: 1,000

Pericó de 120x60x60 amb comptador DN13, inclòs
claus i vàlvules, pericó de paret de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, pres amb morter M-80,
tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i
fons de grava i bastiments i tapes de 60x60 cm segons
especificacions de projecte. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte.
Unitats

Mà d'obra:
A0140000

PREU

Mà d'obra:
Unitats

A0121000

u

1.209,69 €

Rend.: 1,000

Pericó de 120x60x60 amb comptador de 3-4 m3/h,
inclòs claus i vàlvules, pericó de paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb
morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i
lliscat interior i fons de grava i bastiments i tapes de
60x60 cm segons especificacions de Parcs i Jardins.
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte i Plec de Condicions vigent de Parcs i
Jardins.

DESCRIPCIÓ

1.209,69011

Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm
Grava de pedrera, per a drens
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
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de reg, de 600x600 mm i classe D-400 segons
norma UNE-EN 124, amb certificat AENOR del
producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble,
amb obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament
de bloqueig de seguretat a un angle = o superior a 90º,
amb marc d'acer galvanitzat en calent, desbloqueig i
obertura amb clau, tot segons especificacions de
projecte.
Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe
metrològica C, calibre nominal 20 mm, cabal nominal
2,5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del
tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a
muntar en posició horitzontal o vertical
Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió nominal, cos
bronze, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer
Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic
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

0,0199

x

20,27000 =

0,40337

0,120

x

20,35000 =

2,44200

0,210

x

67,83000 =

14,24430

111,000

x

0,21000 =

23,31000

2,000

x

295,00000 =

590,00000

1,000

x

133,64000 =

133,64000

2,000

x

15,47000 =

30,94000

1,000

x

5,89000 =

5,89000

0,175

x

82,92420 =

14,51174

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

815,38141
1,50%

COST DIRECTE

815,38141
1,06635
887,53776

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

887,53776
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

121

Pàg.:

122

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI

UA

P- 165 FJSDZZRA

u

DESCRIPCIÓ

PREU
423,27 €

Rend.: 1,000

Pericó de 60x60x60 cm amb válvula de descàrrega
automàtica de 1'' 1/2 per xarxa de degoteig en parterre
(per a xarxes secundàries de Ø50 mm), amb paret de
15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres
amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs
arrebossat i lliscat interior, amb el fons formigonat i
bastiment i tapa segons especificacions de Parcs i
Jardins. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons projecte i Plec de Condicions vigent de
Parcs i Jardins.
Unitats

Preu €

Parcial

NÚM

CODI

UA

P- 166 FJSDZZRT

u

DESCRIPCIÓ

PREU

Import

393,27 €

Rend.: 1,000

Pericó de 60x60x60 cm amb desguás i válvula racord
pla manual de 1'' 1/2 per rentatge manual de xarxa de
degoteig en parterre (per a xarxes secundàries de Ø50
mm), amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i
acabat inclòs arrebossat i lliscat interior, amb el fons
formigonat i bastiment i tapa segons especificacions de
Parcs i Jardins. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte i Plec de Condicions
vigent de Parcs i Jardins.
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

2,500 /R x

26,63000 =

66,57500

A0121000

h

Oficial 1a

2,500 /R x

26,63000 =

66,57500

A0140000

h

Manobre

2,500 /R x

22,23000 =

55,57500

A0140000

h

Manobre

2,500 /R x

22,23000 =

55,57500

Subtotal...

122,15000

Subtotal...

122,15000

122,15000

122,15000

Materials:

Materials:
B0312500

t

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

B064300C

m3

B0F1D2A1

u

BDKZZT60

u

BJSBZZRA

u

D0701461

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
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de reg, de 600x600 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, amb certificat AENOR del
producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble,
amb obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament
de bloqueig de seguretat a un angle = o superior a 90º,
amb marc d'acer galvanitzat en calent, desbloqueig i
obertura amb clau, tot segons especificacions del Plec
de Parcs i Jardins vigent.
Conjunt de vàlvules i accessoris de muntatge de 1'' 1/2
per a rentatge automàtic en instal·lacions de reg per
degoteig: 1 vàlvula de descàrrega automàtica i tots els
altres elements necessaris segons especificacions del
Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.
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

0,0107

x

20,27000 =

0,21689

B0312500

t

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

0,250

x

67,83000 =

16,95750

B064300C

m3

60,000

x

0,21000 =

12,60000

B0F1D2A1

u

1,000

x

125,00000 =

125,00000

BDKZZT60

u

1,000

x

130,00000 =

130,00000

BJSBZZRT

u

0,175

x

82,92420 =

14,51174

D0701461

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
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de reg, de 600x600 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, amb certificat AENOR del
producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble,
amb obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament
de bloqueig de seguretat a un angle = o superior a 90º,
amb marc d'acer galvanitzat en calent, desbloqueig i
obertura amb clau, tot segons especificacions del Plec
de Parcs i Jardins vigent.
Conjunt de vàlvules i accessoris de muntatge de 1'' 1/2
per a rentatge manual en instal·lacions de reg per
degoteig: 1 vàlvula de ràcord pla, desguàs i tots els
altres elements necessaris segons especificacions del
Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.
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

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

299,28613
1,50%

COST DIRECTE

299,28613
1,83225
423,26838

x

20,27000 =

0,21689

0,250

x

67,83000 =

16,95750

60,000

x

0,21000 =

12,60000

1,000

x

125,00000 =

125,00000

1,000

x

100,00000 =

100,00000

0,175

x

82,92420 =

14,51174

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

269,28613
1,50%

COST DIRECTE

269,28613
1,83225
393,26838

DESPESES INDIRECTES 0,00%

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,0107

423,26838

COST EXECUCIÓ MATERIAL

393,26838
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

123

CODI

UA

P- 167 FJSZZG1F

u

DESCRIPCIÓ

PREU

CODI

UA
u

P- 169 FQ31Z010

Unitats
u

Escomesa d'aigua per abastament de la instal·lació de
la font, des del punt de connexió fins a comptador,
inclòs formació de rases, canonades, vàlvules,
connexions, reposició de paviments, gestió de residus i
tots els treballs, materials i mitjans necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet, acabat i
en funcionament segons projecte i companyia
subministradora.

Preu €

1,000

Parcial

500,00000 =

x

DESCRIPCIÓ

Import

500,00000

783,12 €

Rend.: 1,000

Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció
antioxidant i pintura oxirón, amb aixeta temporitzada de
llautó i amb base de pedra artificial prefabricada, model
Barcino Romàntica C-10, de Fàbregas, col·locada
sobre el paviment o sobre una base de formigó
existent, amb fixacions mecàniques M10x100. Inclou
connexionat a xarxa d'aigua potable i a xarxa de
sanejament i tots els materials i treballs necessaris per
a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons projecte.

Preu €

Unitats

Parcial

A0121000

h

Oficial 1a

1,300 /R x

26,63000 =

34,61900

A0140000

h

Manobre

1,300 /R x

22,23000 =

28,89900

Subtotal...

63,51800

500,00000

COST DIRECTE

500,00000

500,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

63,51800

Maquinària:
C1503300

h

Camió grua de 3 t

49,01000 =

1,300 /R x

Subtotal...

P- 168 FQ21ZT65

Import

Mà d'obra:

Subtotal...

215,93 €

Preu €

Unitats

BQ31Z010

u

BQ31ZM10

u

BQ3Z1300

u

500,00000

Rend.: 1,000

Paperera tipus Barcelona, de 70 l de capacitat, d'acer
amb acabat esmaltat al foc, inclòs suports i fixacions,
col·locada ancorada amb dau de formigó

Parcial

A0121000

h

Oficial 1a

0,400 /R x

26,63000 =

10,65200

A0140000

h

Manobre

0,750 /R x

22,23000 =

16,67250

Subtotal...

27,32450

63,71300
63,71300

63,71300

Materials:

Import

Mà d'obra:

Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció
antioxidant i pintura oxirón, amb aixeta temporitzada de
llautó i amb base de pedra artificial prefabricada, model
Barcino Romàntica C-10, de Fàbregas, col·locada
sobre el paviment o sobre una base de formigó
existent, amb fixacions mecàniques M10x100
Base de pedra artificial prefabricada per a font exterior

1,000

x

431,93000 =

431,93000

1,000

x

193,28000 =

193,28000

Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior

1,000

x

29,09000 =

29,09000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS
27,32450

654,30000
2,50%

654,30000
1,58795

COST DIRECTE

Maquinària:
C2001000

124

PREU

500,00 €

Rend.: 1,000

Escomesa d'aigua per abastament de la font, des del
punt de connexió fins a comptador, inclòs formació de
rases, canonades, vàlvules, connexions, reposició de
paviments, gestió de residus i tots els treballs,
materials i mitjans necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet, acabat i en
funcionament segons projecte i companyia
subministradora.

NÚM

Materials:
BFYBZG1F

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

783,11895

DESPESES INDIRECTES 0,00%
h

Martell trencador manual

3,71000 =

0,750 /R x

Subtotal...

2,78250
2,78250

COST EXECUCIÓ MATERIAL

783,11895

2,78250

Materials:
BQ21ZZ65

u

D060M0B2

m3

Paperera tipus Barcelona, de 70 l de capacitat, d'acer
amb acabat esmaltat al foc, inclòs suports i fixacions
Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

1,000

x

178,56000 =

178,56000

0,079

x

86,80500 =

6,85760

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

185,41760
1,50%

COST DIRECTE

P- 170 FQ42ZP20

185,41760
0,40987
215,93447

u

Unitats

Preu €

A0121000

h

Oficial 1a

0,500 /R x

26,63000 =

13,31500

A0140000

h

Manobre

1,100 /R x

22,23000 =

24,45300

Subtotal...
215,93447

Parcial

Import

Mà d'obra:

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

134,65 €

Rend.: 1,000

Pilona Barcelona fixa de 1000 mm d'alçada, formada
per fust de fosa gris de 100 mm de diàmetre i acabat
pintat amb imprimació fosfatant antioxidant i oxiron
negre ferrític, anella d'acer inoxidable de 84 mm de
diàmetre exterior i acabat matitzat i senyal de
l'Ajuntament de la ciutat en relleu de 1,5 mm i alçada
de 65 mm, ancorada amb dau de formigó

37,76800

Maquinària:
C2001000

h

Martell trencador manual

1,100 /R x

3,71000 =

4,08100

37,76800
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

125

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

4,08100

4,08100

NÚM

CODI

UA

P- 173 FQAMZM09

u

Materials:
BQ42ZP20

D060M0B2

u

Pilona Barcelona fixa de 1000 mm d'alçada, formada
per fust de fosa gris de 100 mm de diàmetre i acabat
pintat amb imprimació fosfatant antioxidant i oxiron
negre ferrític, anella d'acer inoxidable de 84 mm de
diàmetre exterior i acabat matitzat i senyal de
l'Ajuntament de la ciutat en relleu de 1,5 mm i alçada
de 65 mm
Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

1,000

85,00000 =

x

0,079

86,80500 =

x

u

Joc infantil tipus Modular de la casa Colomer, model
M-B3 sense sostres metàl·lics, ref.: CLAS-J 203.

1,000

x

7.352,89000 =

7.352,89000

91,85760
2,50%

7.352,89000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7.352,89000

Rend.: 1,000

580,20 €

91,85760
0,94420

P- 174 FQB1ZT13

u

134,65080
134,65080

Jardinera d'acer galvanitzat, acabat termolacat color
metàl·lic, de 160 cm de diàmetre, 60 cm d'alçada total
(40 cm en superfície i 20 cm per ancoratge) i 4 mm de
gruix, de disseny segons projecte, col·locada amb
ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou pintat
amb Rilsan i tots els material i treballs necessaris per a
la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte.

485,00 €

Rend.: 1,000

Preu €

Unitats

Parcial

Preu €

1,000

485,00000 =

x

Parcial

Import

485,00000

A0121000

h

Oficial 1a

0,750 /R x

26,63000 =

19,97250

A0140000

h

Manobre

0,750 /R x

22,23000 =

16,67250

Subtotal...
Subtotal...

485,00000

485,00000

36,64500

h

Camió grua de 3 t

49,01000 =

0,200 /R x

Subtotal...
COST DIRECTE

485,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

474,26 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Materials:
Joc infantil amb molla de la casa Colomer, model
Porquet, ref.: CLAS-M 102.

1,000

x

474,26000 =

B064500C

m3

BQB1ZT13

u

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
Jardinera d'acer galvanitzat, acabat termolacat color
metàl·lic, de 160 cm de diàmetre, 60 cm d'alçada total
(40 cm en superfície i 20 cm per ancoratge) i 4 mm de
gruix, de disseny segons projecte, amb ancoratges de
Ø12. Inclou pintat amb Rilsan i tots els materials

0,320

x

66,11000 =

21,15520

1,000

x

511,68000 =

511,68000

DESPESES AUXILIARS
Subtotal...

474,26000

9,80200

Subtotal...

474,26000
474,26000

9,80200
9,80200

Materials:

485,00000

Rend.: 1,000

Joc infantil amb molla de la casa Colomer, model
Porquet, ref.: CLAS-M 102.

36,64500

Maquinària:
C1503300

u

Import

Mà d'obra:
Unitats

u

7.352,89000

DESPESES INDIRECTES 0,00%

Materials:

P- 172 FQABZT02

Import

7.352,89000

COST DIRECTE

Joc infantil amb molla de la casa Colomer, model
Tortuga, ref.: CLAS-M 108.

Joc infantil amb molla de la casa Colomer, model
Tortuga, ref.: CLAS-M 108.

Parcial

6,85760

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

Preu €

Unitats

DESPESES INDIRECTES 0,00%

u

7.352,89 €

Rend.: 1,000

Joc infantil tipus Modular de la casa Colomer, model
M-B3 sense sostres metàl·lics, ref.: CLAS-J 203.

Materials:

COST DIRECTE

BQABZT02

126

PREU

Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

P- 171 FQABZM01

DESCRIPCIÓ

85,00000
BQANZM09

Subtotal...

BQABZM01

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

532,83520
2,50%

COST DIRECTE

532,83520
0,91613
580,19833

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST DIRECTE

474,26000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

474,26000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

580,19833
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

127

CODI

UA

P- 175 FR266537

m2

DESCRIPCIÓ

PREU
0,44 €

Rend.: 1,000

Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m,
amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a
54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de
2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25 %

NÚM

CODI
BR3P2110

UA
m3

DESCRIPCIÓ
Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

128

PREU
1,155

41,45000 =

x

Subtotal...
Preu €

Unitats

Parcial

DESPESES AUXILIARS
h

Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54
CV) de potència, amb equip de fresatge i d'una
amplària de treball de 2 a 2,99 m

38,51000 =

0,0114 /R x

47,87475

47,87475

47,87475

Import

Maquinària:
CR261213

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

0,43901

1,50%

0,08496

COST DIRECTE

58,52302

DESPESES INDIRECTES 0,00%
Subtotal...

0,43901

COST DIRECTE

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,43901

0,43901

P- 178 FR3P9182

m3

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

45,49 €

Rend.: 1,000

Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm,
subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

0,43901

58,52302

Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A013P000
P- 176 FR3A7010

m2

Ajudant jardiner

28,32000 =

0,200 /R x

0,48 €

Rend.: 1,000

Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons
d'alliberament lent, formulació i dosi segons indicacions
de la DF, escampat amb mitjans manuals

h

Subtotal...

5,66400

Preu €

Unitats

Parcial

Import

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

57,98000 =

0,0845 /R x

Subtotal...
h

Oficial 1a jardiner

A013P000

h

Ajudant jardiner

5,66400

Maquinària:

Mà d'obra:
A012P000

5,66400

0,004 /R x

31,90000 =

0,12760

Materials:

0,0011 /R x

28,32000 =

0,03115

B0331800

Subtotal...

0,15875

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 18 mm

1,8375

0,15875

4,89931

18,96000 =

x

4,89931

Subtotal...

4,89931

34,83900
34,83900

34,83900

Materials:
BR3A7000

kg

Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent

0,050

6,29000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

DESPESES AUXILIARS

0,31450
0,31450

1,50%

0,31450

0,08496
45,48727

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,00238

COST DIRECTE

1,50%

COST DIRECTE

45,48727

0,47563

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,47563

P- 179 FR3PF012

m3

77,22 €

Rend.: 1,000

Torba rossa, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
P- 177 FR3P2112

m3

58,52 €

Rend.: 1,000

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

Ajudant jardiner

Ajudant jardiner

28,32000 =

0,260 /R x

Subtotal...
Unitats

h

h

7,36320
7,36320

7,36320

Maquinària:
Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A013P000

A013P000

0,200 /R x

28,32000 =

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

57,98000 =

0,1099 /R x

Subtotal...

5,66400

6,37200
6,37200

6,37200

Materials:
Subtotal...

5,66400

5,66400

Maquinària:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,0845 /R x

57,98000 =
Subtotal...

Materials:

m3

Torba rossa a granel

1,100

57,61000 =

x

Subtotal...

4,89931
4,89931

BR351010

4,89931

DESPESES AUXILIARS

63,37100
63,37100

1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

63,37100
0,11045
77,21665
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

129

Pàg.:

130

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

77,21665

Subtotal...

54,19800

54,19800

Materials:
B0331800
P- 180 FR3PZ012

m3

Preu €

Unitats

Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 18 mm

1,8375

Parcial

Subtotal...

Import

DESPESES AUXILIARS

Mà 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

18,96000 =

x

118,38 €

Rend.: 1,000

Torba rossa, subministrada a granel i escampada amb
mitjans manuals

t

34,83900
34,83900

1,50%

34,83900
0,81297

COST DIRECTE

89,84997

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

89,84997

54,19800

Materials:
BR351010

m3

Torba rossa a granel

1,100

57,61000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

63,37100
63,37100

1,50%

P- 183 FR3PZC02

m3

63,37100
0,81297

COST DIRECTE

118,38197

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

118,38197

70,65 €

Rend.: 1,000

Terra apta per a plantació, 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
14 mm i amb un PH entre 6,5 i 7,5, lliure de patògens,
males herbes i contaminants, amb terres de textura
franca i bona capacitat de drentatge a la base, tota
subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
P- 181 FR3PZ112

m3

102,89 €

Rend.: 1,000

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb mitjans
manuals

A013P000

h

Ajudant jardiner

Subtotal...
Preu €

Unitats

Parcial

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...

Import

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

54,19800

1,155

41,45000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

47,87475
1,50%

BR3PZT10
54,19800

47,87475
0,81297
102,88572

DESPESES INDIRECTES 0,00%

m3

102,88572

Rend.: 1,000

89,85 €

Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012P000

h

A013P000

h

5,66400

4,89931
4,89931

4,89931

m3

Terra apta per a plantació, 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
14 mm i amb un PH entre 6,5 i 7,5, lliure de patògens,
males herbes i contaminants, amb terres de textura
franca i bona capacitat de drentatge a la base

1,155

51,95000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

60,00225

60,00225
1,50%

COST DIRECTE

60,00225
0,08496
70,65052

DESPESES INDIRECTES 0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm,
subministrada a granel i escampada amb mitjans
manuals

57,98000 =

0,0845 /R x

Subtotal...

47,87475

COST DIRECTE

P- 182 FR3PZ182

5,66400

Materials:

Materials:
m3

5,66400

Maquinària:

Mà d'obra:

BR3P2110

28,32000 =

0,200 /R x

Oficial 1a jardiner

0,900 /R x

31,90000 =

28,71000

Ajudant jardiner

0,900 /R x

28,32000 =

25,48800

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL

70,65052
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

131

Pàg.:

132

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI

P- 184 FR3PZM02

UA

DESCRIPCIÓ

m3

Terra apta per a plantació, 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
14 mm i amb un PH entre 6,5 i 7,5, lliure de patògens,
males herbes i contaminants, amb terres de textura
franca i bona capacitat de drentatge a la base, tota
subministrada a granel i escampada amb mitjans
manuals

PREU
115,01 €

Rend.: 1,000

NÚM

CODI

UA

P- 186 FR42Z82C

u

DESCRIPCIÓ

PREU
295,00 €

Rend.: 1,000

Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre
de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5
cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Materials:
BR42Z82C

Unitats

Preu €

Parcial

u

Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

1,000

295,00000 =

x

Import

Subtotal...

295,00000

295,00000

295,00000

Mà d'obra:
A012P000

h

A013P000

h

Oficial 1a jardiner

0,900 /R x

31,90000 =

28,71000

Ajudant jardiner

0,900 /R x

28,32000 =

25,48800

Subtotal...

54,19800

COST DIRECTE
54,19800

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials:
BR3PZT10

m3

Terra apta per a plantació, 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
14 mm i amb un PH entre 6,5 i 7,5, lliure de patògens,
males herbes i contaminants, amb terres de textura
franca i bona capacitat de drentatge a la base

1,155

51,95000 =

x

u

Preu €

Unitats
BR43Z4VT
60,00225
1,50%

u

Subministrament de Laurus nobilis piramidalis de 2
peus, d'alçària de 225 a 250 cm, en contenidor

60,00225

150,00000

150,00000

150,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

150,00000

Rend.: 1,000

70,00 €

22,04 €

Rend.: 1,000

P- 188 FR44Z21C

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

u

Subministrament de Paulownia tomentosa (P.
imperialis) de perímetre de 25 a 30 cm, amb l'arrel nua

Preu €

28,32000 =

0,055 /R x

Subtotal...

u

Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 25
a 30 cm, amb l'arrel nua

1,55760
1,55760

Parcial

Import

Materials:
BR44Z21C

Ajudant jardiner

Import

150,00000

COST DIRECTE

115,01322

Unitats

h

Parcial

115,01322

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

150,00000 =

x

Subtotal...

DESPESES INDIRECTES 0,00%

Acabat superficial amb pedra licorella, amb un gruix de
5-7 cm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada
amb mitjans manuals

1,000

0,81297

COST DIRECTE

A013P000

150,00 €

Rend.: 1,000

Subministrament de Laurus nobilis piramidalis de 2
peus, d'alçària de 225 a 250 cm, en contenidor

Materials:

DESPESES AUXILIARS

m2

295,00000

60,00225
P- 187 FR43Z4VT

Subtotal...

P- 185 FR3SZ0B4

295,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,000

70,00000 =

x

Subtotal...

1,55760

70,00000
70,00000

70,00000

Materials:
BR3SZ0B1

t

Pedra licorella, subministrada en sacs de 0,8 m3

0,162

x

126,32000 =

20,46384
COST DIRECTE

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

20,46384
1,50%

COST DIRECTE

20,46384

70,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,02336

70,00000

22,04480

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

22,04480

P- 189 FR469N3E

u

193,32 €

Rend.: 1,000

Subministrament de Cupressus sempervirens Stricta
d'alçària de 350 a 400 cm, en contenidor de 90 a 120 l

Preu €

Unitats

Parcial

Materials:
BR469N3E

u

Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 350 a 400
cm, en contenidor de 90 a 120 l

1,000

x

193,32000 =

193,32000

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

133

Pàg.:

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

193,32000

193,32000

NÚM

CODI

UA

P- 193 FR4GZ221

u

DESCRIPCIÓ

PREU

193,32000

Preu €

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 190 FR47ZN3F

u

Plumbago auriculata en contenidor de 3 l

Parcial

Pinus pinea de perímetre entre 30 i 35 cm, en
contenidor

1,000

420,00000 =

x

Subtotal...

4,09000 =

x

Import

4,09000
4,09000

COST DIRECTE

4,09000

4,09000

DESPESES INDIRECTES 0,00%

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials:
u

1,000

Subtotal...

420,00 €

Preu €

Unitats

u

193,32000

Rend.: 1,000

Subministrament de Pinus pinea de perímetre entre 30
i 35 cm, en contenidor

Parcial

Materials:
BR4GZ221

DESPESES INDIRECTES 0,00%

4,09 €

Rend.: 1,000

Subministrament de Plumbago auriculata en contenidor
de 3 l
Unitats

COST DIRECTE

BR47ZN3F

134

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

4,09000

420,00000
420,00000

420,00000

P- 194 FR4GZD33

u

4,04 €

Rend.: 1,000

Subministrament de Phlomis purpurea, en contenidor
de 5 l

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Materials:
COST DIRECTE

420,00000

BR4GZD33

u

Phlomis purpurea, en contenidor de 5 l

1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,04000 =

x

DESPESES INDIRECTES 0,00%

Subtotal...

420,00000

4,04000
4,04000

COST DIRECTE
P- 191 FR4EZ836

u

4,00 €

Rend.: 1,000

Subministrament de Lobularia Maritima, en contenidor
de 3 l
Unitats

Preu €

Parcial

4,04000

4,04000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

4,04000

Materials:
BR4EZ836

u

1,000

Lobularia maritima, en contenidor de 3 l

4,00000 =

x

Subtotal...

4,00000
4,00000

4,00000

P- 195 FR4GZL31

u

Rend.: 1,000

Subministrament de Poligala en contenidor de 3 l

Preu €

Unitats

Parcial

5,00 €
Import

Materials:
COST DIRECTE

4,00000

BR4GZL31

u

Poligala en contenidor de 3 l

1,000

5,00000 =

x

Subtotal...

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,00000
5,00000

COST DIRECTE
P- 192 FR4FVM41

u

Subministrament de Parthenocissus
Veitchii en contenidor de 3 l

Preu €

Unitats

Parcial

5,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00%

6,69 €

Rend.: 1,000

tricuspidata

5,00000

4,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,00000

Import

Materials:
BR4FVM41

u

Parthenocissus tricuspidata Veitchii en contenidor de 3
l

1,000

6,69000 =

x

6,69000

P- 196 FR4HZQ13

u

Rend.: 1,000

Subministrament de Roser, en contenidor de 0,5 l

Preu €

Unitats
Subtotal...

6,69000

6,69000

6,69000

3,94 €
Import

Materials:
BR4HZQ13

COST DIRECTE

Parcial

u

Roser, en contenidor de 0,5 l

1,000

3,94000 =

x

Subtotal...

3,94000
3,94000

3,94000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,69000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

3,94000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

135

Pàg.:

136

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

3,94000

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,40242

COST DIRECTE
P- 197 FR61Z479

u

205,54 €

Rend.: 1,000

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra, contenidor o
arrel nua, fins a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot
de plantació de 120x120x100 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació per
sorra rentada i compost, amb un contingut de matèria
orgànica entre un 1,57 - 2,32% sms, amb una textura
arenosa, exempta de materials amb una granulometria
superior als 8 mm, amb un pH entre 7,5-7,7 i un
contingut en fertilitzant de l'ordre de 1-2 kg/m3 i
estimulador d'arrelament (1kg/m3), tot lliure de
patògens, males herbes i contaminants. Inclou
col·locació de tub corrugat de 50 mm i 1,50 m de
llargada, retenidors d'humitat, col·locació de geotextil
antiarrels quan la plantació es faci prop del pas
d'instal·lacions, el primer reg, càrrega de les terres
sobrants a camió i tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte.

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 198 FR62Z389

Unitats

Preu €

Parcial

u

Import

Mà d'obra:
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,132 /R x

31,90000 =

4,21080

A012P200

h

Oficial 2a jardiner

0,264 /R x

29,89000 =

7,89096

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,520 /R x

28,32000 =

14,72640

Subtotal...

26,82816

26,82816

h

Oficial 1a jardiner

0,250 /R x

31,90000 =

7,97500

h

Oficial 2a jardiner

0,500 /R x

29,89000 =

14,94500

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,630 /R x

28,32000 =

17,84160

0,471 /R x

57,98000 =

27,30858

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

0,390 /R x

36,69000 =

14,30910

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,320 /R x

48,40000 =

15,48800

Maquinària:

C1503300

h

Camió grua de 3 t

0,100 /R x

49,01000 =

4,90100

C1313330

h

C1501700

h

C1502E00

h

C1503500

h

Subtotal...

62,00668

Materials:
Aigua

0,360

x

1,90000 =

0,68400

B0315600

t

Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm

1,512

x

44,63000 =

67,48056

B7B137E0

m2

7,000

x

1,95000 =

13,65000

BG22TB10

m

Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit, lligat térmicament de 190 a 200 g/m2
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel
Condicionador del sòl a base de polìmers orgànics
hidroabsorbents,
fertilitzants,
oligoelements,
estimulants del creixement i roca volcànica

1,500

x

0,91000 =

1,36500

BR341110

m3

BR3AC000

kg

0,432

x

46,38000 =

20,03616

1,440

x

9,09000 =

13,08960

Subtotal...

116,30532

Parcial

A012P200

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

m3

Preu €

A012P000

h

B0111000

240,36 €

Rend.: 1,000

Plantació de conífera amb pa de terra, contenidor o
arrel nua, fins a 5 m d'alçària de tronc i capçada,
excavació de clot de plantació de 120x120x100 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost, amb un
contingut de matèria orgànica entre un 1,57 - 2,32%
sms, amb una textura arenosa, exempta de materials
amb una granulometria superior als 8 mm, amb un pH
entre 7,5-7,7 i un contingut en fertilitzant de l'ordre de
1-2 kg/m3 i estimulador d'arrelament (1kg/m3), tot lliure
de patògens, males herbes i contaminants. Inclou
col·locació de tub corrugat de 50 mm i 1,50 m de
llargada, retenidors d'humitat, col·locació de geotextil
antiarrels quan la plantació es faci prop del pas
d'instal·lacions, el primer reg, càrrega de les terres
sobrants a camió i tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte.
Unitats

Maquinària:

62,00668

205,54258

Import

Mà d'obra:

C1313330

Subtotal...

205,54258

DESPESES INDIRECTES 0,00%

40,76160

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,555 /R x

57,98000 =

32,17890

Camió per a transport de 7 t

0,460 /R x

36,69000 =

16,87740

Camió cisterna de 8 m3

0,410 /R x

48,40000 =

19,84400

Camió grua de 5 t

0,250 /R x

54,46000 =

13,61500

Subtotal...

82,51530

Materials:

116,30532

B0111000

m3

Aigua

0,450

x

1,90000 =

0,85500

B0315600

t

Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm

1,512

x

44,63000 =

67,48056

B7B137E0

m2

7,000

x

1,95000 =

13,65000

BG22TB10

m

1,500

x

0,91000 =

1,36500

BR341110

m3

0,432

x

46,38000 =

20,03616

BR3AC000

kg

Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit, lligat térmicament de 190 a 200 g/m2
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel
Condicionador del sòl a base de polìmers orgànics
hidroabsorbents,
fertilitzants,
oligoelements,
estimulants del creixement i roca volcànica

1,440

x

9,09000 =

13,08960

40,76160

82,51530
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

137

Pàg.:

138

PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

116,47632
1,50%

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

116,47632

42,72576

0,61142

COST DIRECTE

240,36464

P- 201 G7614A06

m2

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

240,36464

25,84 €

Rend.: 1,000

Membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1
mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat
(butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú
sintètic

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
P- 199 FR662331

u

7,85 €

Rend.: 1,000

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor
de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35
%, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,204 /R x

26,63000 =

5,43252

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,105 /R x

23,65000 =

2,48325

Subtotal...
Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,010 /R x

31,90000 =

0,31900

A012P200

h

Oficial 2a jardiner

0,020 /R x

29,89000 =

0,59780

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,240 /R x

28,32000 =

6,79680

Subtotal...

7,71360

B0911000

kg

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic

0,825

x

4,53000 =

3,73725

B7611B00

m2

Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1
mm i 1,3 kg/m2

1,100

x

12,79000 =

14,06900

Subtotal...
7,71360

DESPESES AUXILIARS

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,010

1,90000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 202 KQ41ZT03

42,73 €

Preu €

u

7,84830

Rend.: 1,000

Unitats

0,11874
25,84076
25,84076

7,84830

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi
tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de
diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de
plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de
goma o cautxú

1,50%

17,80625

DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,01900

DESPESES INDIRECTES 0,00%

u

7,91577

0,11570

COST DIRECTE

P- 200 FRZ22C23

17,80625

COST DIRECTE

0,01900
0,01900

7,91577

Materials:

Parcial

410,67 €

Rend.: 1,000

Pilona de pedra granítica gris quintana, acabat
flamejat, de Ø30cm, d'alçada total 56 cm, col·locada
amb morter 1:4 elaborat a l'obra. Inclou base de
formigó i tots les materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida.
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,400 /R x

26,63000 =

10,65200

A0140000

h

Manobre

0,200 /R x

22,23000 =

4,44600

Subtotal...

Import

15,09800

15,09800

Materials:

Mà d'obra:
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

Subtotal...

17,46380

u

BRZ22510

u

Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 12 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària
Abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

2,000

x

12,08000 =

24,16000

2,000

x

0,42000 =

0,84000

u

D0701821

m3

17,46380

Materials:
BRZ21C20

BQ41ZT03

Pilona de pedra granítica gris quintana, acabat
flamejat, de Ø30cm, d'alçada total 56 cm, col·locada
amb morter 1:4 elaborat a l'obra. Inclou base de
formigó i tots les materials
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

1,000

x

395,00000 =

395,00000

0,002

x

99,75140 =

0,19950

Subtotal...
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

25,00000
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

25,00000
0,26196
42,72576

DESPESES AUXILIARS

395,19950
2,50%

COST DIRECTE

395,19950
0,37745
410,67495

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

410,67495
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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Pàg.:

139

CODI

Pàg.:

140

PARTIDES ALÇADES

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

XPA0ZESS

pa

Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut a
l'obra, en base a l'Estudi Bàsic / Estudi de Seguretat i
el Pla de Seguretat i Salut

3.718,10 €

XPA0ZZGR

pa

Partida alçada a justificar per la Gestió de Residus de
l'obra, en base a l'estudi de Gestió de Residus, segons
certificats de residus i factures acreditatives de
despeses complementàries. L'import inclou la gestió
dels residus generats durant l'execució de l'obra. No
inclou la gestió de residus dels enderrocs dels vials
existents ni la gestió de les terres sobrants.

438,71 €

Annex 10.

Control de qualitat valorat

Índex
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Justificació del compliment del Decret 375/88
Requisits previs del Control de qualitat
Introducció
Control de Qualitat de Materials, Bens i Equips
Assistència Tècnica i Assessoria de l’Empresa Adjudicatària
Documents e Informes que es facilitaran
Fitxes i Criteris
Pressupost del Control de Qualitat

0.

Justificació del compliment del Decret 375/88. Marc normatiu.

Aquest Programa de Control de Qualitat té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del projecte de control de
materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en
l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de
1994 (DOGC 12/9/94).
L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions els controls de qualitat a realitzar
que siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests control seran, com a mínim, els especificats a les normes de
compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l’arquitecte consideri precisos per a la seva finalitat, podent en conseqüència
establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs i
proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el
constructor i la resta de la Direcció Facultativa.
L’arquitecte tècnic o aparellador (* només en cas d’obra d’edificació) que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les
prescripcions contingudes al projecte d’execució un programa de control de qualitat, del qual haurà de donar coneixement al
promotor.
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal controlar, les classes d’assaig, anàlisis i
proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor.
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en funció del contingut del
projecte.
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o entitats que no
intervinguin directament en l’obra, restant obligat aquell a satisfer-les puntualment en el moment en què es produeixi el seu
acreditament.
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 15 dies des
del moment que es van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir
amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i d’altres persones contractades
a l’efecte.
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc exclusiu del
promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs
d’execució si considera que la seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra
executada.
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de control de
qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la
Direcció Facultativa.
L’import dels assaigs fins un 1 % del pressupost d’execució material de les obres objecte del present projecte anirà a càrrec de
l’adjudicatari, i el seu import es considera inclòs en els preus unitaris de les diferents unitats. L'ajuntament es reserva però el dret de
contractar els serveis de control de qualitat a empresa externa independent.

1.

Requisits previs del Control de qualitat
-

Pel control de l’obra a executar de la remodelació de la plaça lluis Companys del municipi de Sentmenat, l'empresa adjudicatària de
les obres presentarà un laboratori homologat, que efectuarà els treballs i assaigs de control de qualitat que la Inspecció Facultativa
hagi assenyalat, i que s’adjunten a continuació.
Per l’execució d’aquest control s’han de tenir en compte els següents punts :
-

Tant bon punt s’hagin adjudicat els treballs de control de qualitat es portarà a terme una reunió amb aquesta empresa,
l’empresa constructora i la DF per tal de redefinir el programa de control segons el Pla d’obra previst per l’empresa
constructora.

- Existirà una persona, per part de l’empresa adjudicatària, encarregada de coordinar els treballs de control de qualitat, que haurà
d’estar en constant comunicació amb el laboratori i la direcció d’obra.

-

- Els avisos al laboratori per a la realització dels treballs previstos, ja sigui en la presa de mostres en l’obra o de provetes de
formigó, hauran de notificar-se d’un a altre.
- Les unitats d’obra a on es realitzin els controls hauran d’estar totalment acabades i el personal del laboratori podrà transitar dins
dels “talls” a assajar amb total seguretat de la seva integritat física.
- Les mostres per a la realització dels diferents assaigs seran escollides pel personal del laboratori. Si fes falta algun mitjà auxiliar
per a la toma de mostres o els assaigs en obra, el contractista prestarà la col·laboració que sigui necessària.
- El contractista col·laborarà amb el laboratori en la disposició d’un recinte o lloc a l’ombra i protegit per a rebre les provetes
construïdes per al control del formigó, fins la seva retirada 24 hores després de construïdes.
- La repetició i/o ampliació d’assaigs, que segons criteri de la Inspecció han d’efectuar-se com a conseqüència de resultats
defectuosos i/o avisos imputables al contractista, seran a compte del mateix, i no quedaran englobats a la partida d’assaigs, dins del
pressupost de l’obra.
2.

Introducció

El present Programa de Control de Qualitat i la seva elaboració econòmica es realitza per adequar i establir el marc genèric de
l’actuació referent al Control de Qualitat i les característiques del mateix, a realitzar en les obres del Projecte Executiu d’urbanització
de la plaça Lluis Companys de Sentmenat

-

. 25 punts de comprovació de densitats per cadascuna de les provetes extretes.
. Anàlisi de la composició de les terres i sorres aportades i de la seva estabilitat química.
Formigó de base
1 Assaig d’anàlisi granulomètric i resistència del formigó:
. Comprovació de la dosificació del formigó.
. Comprovació de resistència mitjançant la realització provetes a 7, 28 i 60 dies.
Paviment de peces.
1 Assaig de característiques fisiomecàniques. (UNE 127.020-99 ex.):
. Tolerància dimensional.
. Assaig d’abrasió per via humida.
. Absorció d’aigua.
. Resistència a l’impacte.
. Resistència a la flexió.
Paviment continu d’asfalt.
1 Assaig Marshall de característiques in situ de resistència:
. Comprovació de la composició granítica de l’àrid.
. Assaig d’impacte.
. Assaig de compactació.
Morter de suport
1 Assaig d’anàlisi granulomètric del morter (si es fabrica a l’obra):
. Comprovació de la dosificació del morter.
. Comprovació de la seva resistència
Elements metàl·lics
1 certificat de garantia de l’empresa subministradora:
- comprovació del gruix mínim del galvanitzat dels elements metàl·lics.

- Certificats de totes les peces de fundició d’acord amb les exigències de projecte
4.

Assistència Tècnica i Assessoria de l’Empresa Adjudicatària

Durant l’execució de l’obra, la Direcció Facultativa tindrà l’assessoria de l’empresa de Control de Qualitat en els temes relacionats
amb l’execució de l’obra i en particular sobre:
- Especificacions complementàries de Qualitat de materials i processos de fabricació, execució o muntatge.
- Assessorament en l’avaluació dels resultats dels controls de Qualitat, tant en producció com en recepció.
- Assessorament per la toma de decisions de l’obtenció de Qualitats que no s’ajusten a les especificacions de Qualitat, en
particular, als casos que es presenten Qualitats defectuoses o inadmissibles.

S’encarrega la realització d’aquest projecte a Roselló-Sangenís, arqtes.
3.

Control de Qualitat de Materials, Bens i Equips

5.

Documents e Informes que es facilitaran

Com a resultat de les inspeccions i control realitzats, l’empresa de Control de Qualitat haurà d’emetre els següents documents:
El Control de Qualitat es realitza en funció del projecte com a document base, però es podrà adaptar en funció de les necessitats de
l’Obra, i per tant es podran canviar alguns assaigs per altres que es considerin més necessaris a judici de la Direcció Facultativa.
Aquests assaigs es realitzaran per una Empresa de Control de Qualitat Homologada, en col·laboració amb l’Empresa Constructora, i
comportarà actuacions de tipus:
-

Control de materials
Control de materials bàsics
Control de materials compostos
Control de materials semielaborats.

- Informe sobre la revisió de cada una de les missions de control a realitzar.
- Fulles de visita, en les que s’indicaran les observacions a les inspecciones realitzades i els resultats de les proves i assaigs
realitzats.
- Informes al dia, dels resultats de les ruptures de les provetes de formigó.
- Informes periòdics en els que es recolliran els resultats dels controls realitzats. S’adjuntaran els certificats de Qualitat presentats
per l’Empresa Constructora i/o els industrials, subcontractistes i subministradores.
A més a més d’emetre aquests documents, es comunicarà directament amb la Direcció Facultativa sempre que es presenti qualsevol
assumpte urgent.

S’hauran de realitzar com a mínim i a criteri de la DF. els següents tipus d’assajos per cada unitat d’obra:
-

-

Ferm existent.
1 Assaig nuclear.
. Anàlisi de la composició de les terres existents i de la seva estabilitat química.
. Extracció d’una proveta amb 25 punts de comprovació de densitats:
Aportació de terres replè.
2 Assajos de proctor o 1 assaig per cada aportació de terres de diferent procedència:

Per un altre costat, s’incorporaran, segells o certificats de Qualitat de les cases dels materials utilitzats que no requereixin,
específicament la realització de l’assaig

6.

Fitxes i Criteris

L’empresa adjudicatària del Control de qualitat presentarà les fitxes que permetran establir el protocol de seguiment de cadascun
dels materials i unitats d’obra que s’hagin de controlar i/o assajar
Si existeix paquet de 3 fulles per un element, aquestes seran les següents:




La primera fulla correspon a les característiques de l’element.
La segona fulla correspon als assaigs previs que s’haurien de realitzar abans de procedir al subministrament del material (si no
es presenta segell de qualitat o certificació que avaluï a la empresa fabricant)
La tercera fulla correspon als assaigs de recepció que s’haurien de realitzar a estimació de la Direcció Facultativa (si existeixen
dubtes dels segells de qualitat presentats per l’empresa subministradora o dels resultats dels assaigs previs)

Els criteris escollits per saber l’assaig o el seu número a realitzar, estan basats en les fases d’Obra que hem suposat ( una per carrer)
i en base a la normativa vigent, així com als materials que intervenen en l’execució del projecte.
A peu de certes fitxes, s’exposen notes aclaratòries dels criteris adoptats.
Per a la resta de materials no presents al programa de control, s’hauran de presentar segells o certificats de Qualitat per part de les
empreses subministradores ja que es tracten, en la majoria, de productes industrialitzats i en els quals es realitzen assaigs de control
en el seu procés de fabricació.
7.

Pressupost del Control de Qualitat

Les despeses corresponents al Control de Qualitat seran assumides pel contractista fins a un import de l’1% respecte el pressupost
contractat.
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3
Norma de seguretat
4
Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
5
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Objecte i dades de l’estudi de seguretat i salut

- Objecte
Aquest Estudi de Seguretat i Salut es redacta per a la seva aplicació durant la execució de les obres de reurbanització de la Plaça LLuís
Companys, de Sentmenat. Vallès Occidental.
- Àmbit i superfície de actuació:

1.676,41 m2

. L’àmbit d’actuació queda reflectit en el plànol 01A Índex i Situació.
- Promotor:
L’Estudi de Seguretat i Salut corresponent al Projecte de Reurbanització de la Plaça LLuís Companys de Sentmenat, al Vallès
Occidental, es redacta per encàrrec dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Sentmenat.
- Equip redactor de l’Estudi de Seguretat i Salut i del Projecte:
Els autors del present Estudi de Seguretat i Salut son Josep Miquel Roselló Jurnet i Manel Sangenís García, arquitectes, amb domicili
professional a la Plaça de La Farga 2, baixos 1 de Barcelona. Els autors del corresponent Projecte d’Urbanització són també Josep
Miquel Roselló Jurnet i Manuel Sangenís García, amb el mateix domicili professional.
- Marc Legal:
El Present document es redacta d’acord amb el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, publicat al B.O.E. pel qual s’estableixen
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
- Pressupost:
El pressupost d’execució material total de l’obra es de 309.842,00 € , sent el corresponent al capítol de Seguretat i Salut de:
3.718,10 €.
- Duració de les obres:
El temps previst per a la realització de les corresponents obres d’urbanització és de 22 setmanes (5 mesos i mig)
- Personal:
En el moment de màxima concurrència de personal en les diferents fases del procés constructiu, el número total de treballadors
presents a l’obra es considera al voltant de 4 operaris per a cada carrer, entre el personal qualificat i el no-qualificat.
- Centres assistencials:

C.A.P. més proper:
Hospital més proper:

C.A.P Sentmenat.
Psg. de la Sagrera 17

T. 93.715.40.40

Corporació Sanitària Parc Taulí
Parc del Taulí, 1. Sabadell

T. 93.723.10.10



Antecedents de l’obra

Amb caràcter general la totalitat de l'àmbit es veu afectat per:
. Estat de l’urbanització precari donada la seva antiguitat
. Secció de vial fora de tota normativa d’accessibilitat Vigent (Codi d’accessibilitat i Ordre VIV). Prioritat al vehicle rodat.
. Presència de serveis aeris sense cap ordre. Pals als carrers i plaça.
. L’arquitectura que defineix aquest àmbit de casc antic, una de les portes d'entrada al municipi és variada: edificacions històriques que
caldria protegir i posar en valor i algun bloc de pisos d'escassa qualitat.
. Enllumenat per façana (leds) a substituir i reubicar. A la part central de la plaça, mancança d'enllumenat.
. Poca pendent de l'àmbit d'actuació excepte en l'entroncament amb el C.Processó. Fort desnivell amb el C.Coromines amb la
presència d'un mur de contenció i un talús de terres en mal estat.
. Escassa presència de verd, més enllà del parterre límit amb edificació (lateral de la plaça central).


La secció hidràulica. Es proposa una secció de recollida latera mitjançant rigola que delimiti l'espai central d'asfalt habilitat per al pas
puntual de vehicles (i també de vianants, ja que no es segreguen les circulacions) i l'espai pavimentat de prioritat absolutament peatonal.
Els límits perimetrals de l'espai central de sauló i parterres contindran les reixes i drenatges necessaris per al seu bon funcionament.
El verd. Actualment la plaça no incorpora cap element de vegetació destacable, tret del parterre que acompanya el mur de la seva banda
sud. La proposta pretén, mitjançant diferents tipus de vegetació, acompanyar llocs d'estada, esbarjo per als petits, l'espai central de saulí,
l'alineació de la banda d'aparcament i espais representatius, com la Placa la M.H President Lluís Companys.
La balconada al paisatge obert . El projecte potencia les visuals d'aquest punt alt del municipi de Sentmenat configurant-hi una balconada
que permet vistes llunyanes sobre la muntanya. Ho fa mitjançant l'execució d'una barana de protecció i recolzament i l'enjardinament del
talús que resol el fort desnivell amb el C.Coromines.
Ocupació de l’Espai Públic. La importància que té que des de l’Ajuntament es controli com s’ocupa la via pública és fonamental per tal de
garantir que aquesta es faci d’acord amb objectius d’ordenació i imatge urbana desitjada. Es proposa regular a través d’una Ordenança
específica diferents aspectes del paisatge Urbà: Mobiliari urbà, retolació, tendals, aparells d’aire condicionat, roba estesa, tractament de
mitgeres, terrasses...

Característiques de l’obra

Les solucions plantejades donen resposta a tres temes cabdals en un barri Antic.
Mobilitat
Aspectes generals. El total de la plaça i carrers actuals es redefineixen com a plataforma única minimitzant els problemes de mobilitat i
adequant la del vianant a la d’un teixit històric. Per altra part, d’acord amb les instruccions municipals, el camí Ral de Barcelona es
manté amb dos sentits de circul.lació rodats, per bé que en l’escanyament existent entre la plaça i el c. Gaudí caldrà senyalitzar
prioritats de pas, doncs no hi ha secció suficient per compatibilitzar els dos sentits i les seccions mínimes de pas per a vianants exigit
per les normatives. Aquesta banda de rodadura incorpora un petita zona d’aparcament en cordó amb una plaça per a minusvàlids.

Criteris de manteniment i durabilitat
Aspectes generals. És evident que en el manteniment de l’Espai Públic és on les finances municipals tenen una de les partides més
delicades dels pressupostos. La present proposta es fa en observança i coneixement de les estratègies que en aquest sentit té,
bàsicament, l’Ajuntament de Barcelona, on és evident que qualsevol petita decisió té unes conseqüències quantitatives molt importants. Per
tant, sembla una bona estratègia compaginar els criteris municipals amb els plantejaments i experiències acumulats en una ciutat com
Barcelona. Tot seguit es relacionen mecanismes que des d’aquesta òptica s’entenen com a claus:

A la banda nord de la plaça, a la confluència dels carrers de Processó i Camí Ral de Barcelona s’organitza la geometria de la plaça de
manera que es faci possible la circul.lació rodada prevista, que mantindrà els sentits de circul.lació actuals.

La pavimentació. En aquest sentit es planteja: Un paviment d’asfalt negre en les zones de pas de vehicles acompanyat de pedra natural de
gran resistència mecànica en els espais restringits als vianants. També sauló que reculli les activitats de la part central de la plaça.
Intervenir amb aquests tres materials optimitza les exigències de cost, durabilitat i imatge d’espais representatius, que pretén ser guia i
model de la resta del casc antic de Sentmenat a reurbanitzar.

Per tal d’evitar que els vehicles puguin estacionar fóra dels espais destinats a ells es disposen els elements urbans de tal manera que
ho evitin. Es preveu una certa afectació sobre el carrer Coromines, conseqüència dels treballs de fonamentació del nou mur que
tancarà la balconada.

Sistema de recollida d’escombraries. Aquest projecte preveu un espai per destinar a la recollida d'escombraries existent a la plaça.

Aparcaments. El nombre de places d’aparcament (no formalitzades i desendreçades) que actualment ocupen l'àmbit d'actuació oscil.la en
uns 15 cotxes. La plaça preveu la definició de 4, una d'elles per a minusvàlids. Les necessitats d'aparcament que no es puguin sol.lucionar
a la pròpia plaça ho faran als carrers propers (ex.: C.Costes de Farigola).
Càrrega i descàrrega. No es preveuen reservar espais exclusius a aquest efecte donat que ni acaben conferint al nucli antic la imatge que
els hi correspon ni acaben resolent de manera eficient aquestes necessitats.
Tipologia de carrer.
La secció del Camí Ral de Barcelona, per tal de garantir espais de seguretat i pas per als vianants en els laterals, es redueix a 5.00m en la
part central rodada de dos sentits de circulació, afavorint alhora la reducció de velocitat. La prioritat ho és per al vianant.
Es preveuen la col·locació controlada de pilones que protegeixin les sortides de portes d'accés als habitatges, que alhora minimitzaran les
possibilitats d'aparcament fóra dels espais creats com a tal. Genèricament, es proposa actuar des d’una bona senyalització i la disciplina
urbana.

Clavegueram. D'acord a l'absència de cap proposta de renovació de la xarxa existent en l'àmbit d'actuació segons el Pla Director de
Clavegueram de Sentmenat facilitat, redactat per Drenatges Urbans del Besós (juny 2010), es preveu únicament executar les obres que la
nova urbanització requereixi, així com les connexions necessàries a la xarxa existent. Les característiques de la instal.lació són les
demanades en el Plec de Drenatges del Besòs.
L’Enllumenat i el Reg. Es tracta de dos serveis municipals. En relació a l’Enllumenat es disposaran elements d'enllumenat en columna (part
central de la plaça), mantenint-se els existents en façana. Col·locació de lluminàries amb llumenera de plaques multi-led que es comporten
millor davant falles puntuals. La xarxa proposada es fa d'acord amb les directrius donades des dels ST de l'Ajuntament-Rubatec. Mirar
plànol d'enllumenat.
Es planteja una nova xarxa de reg centralitzada en un nou armari de reg connectat elèctricament a l’armari d’enllumenat. També boques de
reg, a més de col.locació d'hidrant.
Companyies. Soterraments i Millores.
Distigirem segons es tracti de:

La nova secció proposada queda detallada en la documentació gràfica.



La singularitat del centre històric des del paisatge urbà





Dotar de caràcter a aquesta primera porta d'accés al nucli antic de Sentmenat i portar-hi activitat amb llocs d'esbarjo, estada i un espai
central polivalent es preveu portar-ho a terme amb les següents estratègies:

Aigua (SOREA): Es preveuen millores de la xarxa que no formen part del pressupost d'execució de l'obra. S' executaran alhora que
l'obra d'urbanització, segons previsió transmesa per l'arquitecta municipal.
Gas: Xarxa existent. No es preveu intervenir-hi.
Telefonia. S'adjunta projecte de soterrament de tota la xarxa dins l'àmbit d'obra (redactat per Telefónica). El projecte contempla
l'obra civil corresponent.
Endesa: No es disposa del projecte de soterrament redactat per ENDESA en el moment de redacció del projecte d'urbanització. Es
preveuen soterrar els creuaments mantenint el cablejat trenat per la façana. El projecte preveu un cost sobre l'obra civil estimativa.

Per tal de garantir la bona conservació de les obres executades caldrà signar amb les companyies un conveni on s’acordi no obrir l'àmbit
d'actuació durant un període determinat després que l’Ajuntament hagi rebut l’urbanització de la plaça.
Descripció de les obres projectades.
Les obres a portar a terme seguiran, de manera esquemàtica el següent procés:
- Informació als diferents serveis de l'inici de les obres, preparant i posant data a les seves actuacions.
- Informació als veïns afectats de l'inici de les obres segons criteris de l'Ajuntament de Sentmenat.
- Senyalització i tancament de la totalitat de l'àmbit afectat, garantint exclusivament el pas de veïns i tancant el pas a qualsevol vehicle.
- Enderrocs dels actuals paviments i retirada dels elements urbans existents.
- Actuació sobre els serveis existents i nous: Aigua, Clavegueram, Endesa, Telefònica i Enllumenat.
- Formació de ferms i paviments. protecció de pas segons paviment.
- Col.locació de l'enllumenat, plantació i mobiliari respectivament.
- Senyalització vertical i horitzontal.
- Obertura de l'obra al vianant.

.

Compliment de las disposicions mínimes de seguretat i salut
DEMOLICIONS
1.- Introducció.
1.1 Definició:
La demolició consisteix en aconseguir la total desaparició dels elements a enderrocar.
1.2 Diferents mètodes de demolició:
Demolició manual (mètode clàssic).
Demolició per mètodes mecànics:

demolició per arrossegament.

demolició per empenta.

demolició per entibament.

demolició per bola.
Demolició per explosius (voladura controlada).
Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc.
1.3 Observacions generals :
Atenent a criteris de seguretat la demolició d’un edifici és una operació extremadament delicada, per aquest motiu necessita sempre un
projecte de demolició, realitzat per un tècnic competent.
A la memòria d’aquest projecte, s’haurà de reflectir:
- Un examen previ del lloc, observació de l’entorn, fent referència a las vies de circulació, instal·lacions o conduccions alienes a la
demolició (serveis afectats), també s’haurà de fer referència a les preses de gas, electricitat i aigua que hi hagi en l’edifici a demolir i
incidint de manera especial en els dipòsits de combustible, si els hagués.
- La descripció de las operacions preliminars a la demolició, com per exemple, desinfectar i desinsectar l’edifici abans de demolirlo, anul·lar totes les instal·lacions per evitar explosions de gas, inundacions per trencament de canonades d’aigua, electrocucions
degudes a instal·lacions elèctriques i inclòs contaminació per aigües residuals.
- La descripció minuciosa del mètode operatiu de la demolició.
- I un càlcul o anàlisi de la resistència i de la estabilitat dels diferents elements a demolir, així com, en el cas d’una obra entre
mitjaneres la influència que aquesta pot tenir en l’estabilitat dels edificis collindants.
Com a conseqüència de tot plegat el cap d’obra o el director tècnic de la demolició haurà de tenir:
 Una programació exhaustiva de l’avançament de l’obra a demolir, atenent als paràmetres de seguretat, temps i cost.
- Una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació cap a l’exterior sense cap dificultat, àrees d´aplec de material
reciclables i de material purament de runes, per poder realitzar de forma adequada i segura els treballs de demolició.
- Finalment una previsió d’elements auxiliars com puntals, bastides, marquesines, tubs d’evacuació de runes, cabrestant, minipales
mecàniques, traginadora de trabuc ”dúmper” etc; previsió dels Sistemes de Protecció col·lectiva, dels equips de Protecció Individual i
de les instal·lacions d’higiene i benestar: tanmateix una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària de transport de
runes i la previsió de vies d’evacuació.
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1.- Definició i descripció.
1.1 Definició :
La demolició manual consisteix a realitzar treballs corresponents al desmuntatge de l’edifici auxiliat per eines manipulades manualment
(pico, pala, martell pneumàtic, etc.).
L’evacuació d’aquestes runes es realitza mitjançant l’ajuda de maquinària de moviment de terres (pala carregadora, traginadora de
trabuc ”dumper”, etc.).

1.2 Descripció:
La demolició s’ha de realitzar de manera inversa al procés de construcció, és a dir :
1.- Començant per la retirada d’instal·lacions: subministrament d’aigua, evacuació d’aigües fecals,
2.- Subministrament de gas, ventilació i aire condicionat, calefacció, dipòsits de combustibles, etc.
3.- Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc.
4.- Enderrocament de la coberta.
5.- Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, dels envans interiors i dels tancaments exteriors.
6.- Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, de pilars i forjats.
S’ha de realitzar l’evacuació immediata de les runes, per evitar l’acumulació d’aquestes en el forjat inferior.
Per realitzar l’evacuació de la manera més ràpida possible s’auxiliarà aquesta amb elements de transport horitzontal, que portarà les
runes fins al punt d’evacuació vertical.
L’evacuació vertical es realitzarà mitjançant conductes instal·lats per a aquesta finalitat, des de les diferents plantes fins a la cota rasant
del carrer, per facilitar, alhora, l’evacuació exterior.
Posat l’enderroc sota rasant, es farà planta a planta, de dalt a baix, procurant evacuar les runes amb l’ajuda del muntacàrregues o amb
la grua mòbil que transportarà les runes en un contenidor.
El transport horitzontal dintre de les plantes es realitzarà, si les característiques del forjat ho fan possible, mitjançant màquines de
moviment de terres de petites dimensió (minipales mecàniques).
Per realitzar la demolició serà imprescindible considerar el següent equip humà, per a desenvolupar les subactivitats següents:
a) Operaris especialitzats en la realització d’enderrocs.
b) Conductors de maquinària per al transport horitzontal.
c) Operadors de grua per a l’hissat de runes.
També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la demolició :
a) Maquinària : compressor, traginadora de trabuc ”dumper”, minipala, camió bolquet, camió portacontenidors, grua mòbil, etc.
b) Una organització òptima de l’obra : accessos, camins d’evacuació fins a l’exterior sense cap dificultat, àrees d’ aplec de materials
reciclables i de material purament de runes; per poder realitzar de forma acurada i segura els treballs de demolició., etc.
c) Eines manuals.
d) Instal·lació elèctrica provisional d’obra per l’ il·luminació i l’alimentació de les màquines elèctriques.
e) Instal·lació de boques d’aigua provisionals, distribuïdes estratègicament, pel rec de les runes.
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2.- Relació de Riscos i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluació de Riscos editada pel Departament de Treball de la
Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s' han tingut en compte les
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l' obra, considerant: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi
el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la tecnologia que
aporti l' empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l' Article 7 del R. D. 1627/1997,
del 24 d' octubre.
L'objectiu principal d'aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu cas, controlar i reduir
els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
5.-Caiguda d’objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.

ALTA
ALTA
MÈDIA
ALTA
ALTA
ALTA
BAIXA
MÈDIA

MOLT GREU
GREU
MOLT GREU
GREU
GREU
LLEU
GREU
LLEU

Avaluació
Risc
CRÍTIC
ELEVAT
ELEVAT
ELEVAT
ELEVAT
MEDI
BAIX
BAIX

del

10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics.
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
19.-Exposició a radiacions.
20.-Explosions.
21.-Incendis.
22.-Causats per éssers vius.
23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.
26.-O.R.: manipulació de materials tallants.
27.-Malalties causades per agents químics.
28.-Malalties causades per agents físics.

MÈDIA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
ALTA
MÈDIA
MÈDIA

LLEU
LLEU
GREU
MOLT GREU
LLEU
GREU
MOLT GREU
GREU
LLEU
GREU
LLEU
GREU
GREU

BAIX
ÍNFIM
BAIX
ELEVAT
BAIX
MEDI
MEDI
BAIX
ÍNFIM
BAIX
MEDI
MEDI
MEDI

OBSERVACIONS
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres.
(15 i 19) Risc específic del treball de tall de metalls mitjançant bufador.
(16) Risc degut al contacte directe amb cables aeris i contacte indirecte causat per errades d’aïllament a les màquines.
(17 i 27) Risc causat per la presència de pols pneumoambiòtic.
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper” i del martell rompedor i risc causat pel nivell de soroll.
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3.- Norma de Seguretat
El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els riscos específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars
necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat possible.
Abans de la demolició :

L’edifici s’envoltarà amb una tanca segons les ordenances municipals; en el cas que envaeixi la calçada s’haurà de demanar
permís a l’Ajuntament, i serà senyalitzat convenientment amb els senyals de seguretat vial corresponents.

Sempre que sigui necessari, es complementarà la mesura anterior amb la col·locació de marquesines, xarxes o qualsevol
altre dispositiu equivalent per evitar el risc de caiguda d’objectes cap a fora del solar.

S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, convenientment protegits amb marquesines, etc.

S’anul·laran totes les preses de les instal·lacions existents en l’edifici a demolir.

S’instal·laran preses d’aigua provisionals per al reg de les runes evitant d’aquesta manera la formació de pols durant la
realització dels treballs.

S’instal·larà l’embrancament elèctric provisional, que disposarà de diferencials d’alta sensibilitat (30 m A) per a l’alimentació
de sortida de llum i dels diferencials de mitja sensibilitat (300 mm A) per a la maquinària elèctrica (muntacàrregues).

Si cal, s’instal·larà en tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant una vela, per evitar la projecció d’enderrocs. En la
part inferior de la bastida es col·locarà la marquesina. en cas que la bastida envaeixi la vorera s’haurà de construir un pòrtic per facilitar
el pas als vianants.

Es lligaran als diferents forjats els conductes d’evacuació de runes, que evacuaran sobre dels respectius contenidors, que es
retiraran periòdicament mitjançant camions.

Si a l’edifici confrontant, abans d’iniciar-se l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran testimonis, per observar si aquestes
progressen.

Es dotarà l’obra d’instal·lacions d’higiene i benestar pel personal de demolició, i de la senyalització de seguretat en el treball
necessària.
Durant la demolició :

L’ordre de la demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i de tal forma que la demolició es realitzi al mateix nivell, sense
que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni a la proximitat d’elements que s’abatin o es tombin.

Si apareixen esquerdes en l’edifici contigu s’apuntalarà i es consolidarà si calgués.

En el cas que una edificació es trobés adossada a d’altres, en el procés de demolició, s’hauran de deixar alguns murs
perpendiculars en les edificacions confrontants a mena de contrafort, fins a comprovar que no ha estat afectada la seva estabilitat o
fins que es restitueixi l’edificació.


En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, l’operari haurà d’utilitzar cinturons
anticaiguda ancorats a punts fixes o a punts mòbils, guiats per sirgues o cables en posició horitzontal, adequadament ancorats en tots
dos extrems.

Quan es treballi sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i a l’altre costat l’alçada sigui superior a 6 metres,
s’instal·larà en aquesta cara, una bastida o altre dispositiu equivalent per evitar la caiguda dels treballadors.

Si el mur es troba aïllat, sense sostre a cap de les dues cares, i l’alçada és superior als 6 metres, s’establirà la bastida per
ambdues cares, encara que l’enderroc s’haurà de fer generalment llençant les runes cap a l’interior de l’edifici que s’estigui demolint.

Cap operari es col·locarà damunt d’un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. de gruix.

En el cas, de les zones de pas, fora de l’àrea de demolició es procurarà instal·lar les corresponents baranes de seguretat als
perímetres de buits tant a nivell horitzontal com a nivell vertical.

Els productes de la demolició es conduiran, per a la seva evacuació, a lloc de càrrega mitjançant rampes, tremuges, transport
mecànic o a mà o altres mitjans que evitin llençar les runes des de dalt.

En demolir els murs exteriors d’una alçada considerable, s’hauran de tenir instal·lades marquesines de gran resistència, amb
la finalitat de protegir a totes les persones que es trobin a nivells inferiors.

L’abatiment d’un element es realitzarà tot i permetent el gir, però no així el desplaçament dels seus punts de recolzament.
Ajudat per mecanismes que treballen per sobre de la línia de recolzament de l’element que permeten el descens d’una manera lenta.

En cas de tall d’elements en tensió s’ha de vigilar l’efecte fuetada.

Les zones de treball hauran d’estar suficientment il·luminades.

S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels conductes d'evacuació o altres sistemes instal·lats
amb aquesta finalitat, procurant, en acabar la jornada, deixar l’obra neta i endreçada.

No es podran acumular runes ni tampoc es podran recolzar elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers,
mentre aquests hagin d’estar dempeus, tampoc es dipositaran runes sobre de les bastides.

En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l’edifici en un estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o
altres causes puguin provocar el seu esfondrament.

Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l’edifici que puguin ser afectades per aquestes.

Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a vianants col·locades braç a braç, tancant la totalitat
d’aquesta zona.

Tota la maquinària d’evacuació, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un senyal acústic.

A causa de les característiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests empraran en tot moment casc, botes de
seguretat i granota de treball.

En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin erosionar al treballador, aquest emprarà
guants de cuir.

En cas que es generi pols es regaran les runes.

En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de demolició, els treballadors hauran d’emprar
mascaretes antipols adequades, per evitar que hi hagi problemes a les vies respiratòries.

En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, s’hauran d’utilitzar ulleres de protecció
contraimpactes mecànics.

El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si no fos possible, l’operari haurà d’utilitzar
equip de protecció individual (auriculars o tampons).

En cas de tall de bigues metàl·liques mitjançant bufador, l’operari emprarà les corresponents proteccions oculars, guants de
cuir amb màniga alta, botes de seguretat, polaines i davantal.
Després de la demolició :
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.

Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per :
Baranes de seguretat formades per sistemes de subjecció, passamans, barra intermèdia i entornpeu. L’alçada de la barana
serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els guardacossos hauran d’estar situats a
2,5 metres entre ells com a màxim.
Xarxes de seguretat, horitzontal o verticals segons cada cas, que seran de poliamida amb un diàmetre mínim de la corda de
mm. i un llum de xarxa màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimetral de poliamida de 12 mm. de diàmetre
com a mínim, ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes, són els pilars, ja que així la xarxa pot romandre convenientment tensa de
manera que pot suportar al seu centre un esforç de fins a 150 Kp..
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm.
d’ample.
Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o "palenques" de peus inclinats units a la part
superior per un tauló de fusta.

-

Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat:
Senyal de perill indefinit.
Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions.


Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de perill en general.
Senyal d’advertència de matèries explosives.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal de protecció obligatòria de la vista
Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint els criteris
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)


Un cop realitzada la demolició s’haurà de fer una revisió general de l’edificació adjacent per observar les possibles lesions
que s'hagin pogut produir durant l’enderrocament.

S’ha de deixar el solar net, sense cap runa, podent així iniciar els treballs de construcció del nou edifici.
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ELEMENTS AUXILIARS

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta activitat.


Treball manual de demolició pels operaris especialitzats:
- Cascos.
- Guants de cuir.
- Botes de seguretat.
- Cinturó de seguretat.
- Ulleres panoràmiques (contra la pols).
. Granota de treball.

Oxitallada
Escales de mà
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint els criteris
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 1627/1997)

5.- Relació d’Equips de protecció individual.


Pels treballs de demolició auxiliats amb el bufador:
- Cascos.
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions emeses per raigs d’infrarojos.
- Guants de cuir.
- Davantal de cuir.
- Maniguets de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir amb polaines.
- Cinturó de seguretat anticaiguda.

Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic:
- Cascos.
- Guants de cuir.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturó de seguretat anticaiguda.
- Protecció auditiva (auriculars o tampons).
- Canelleres.

Treballs de transport horitzontal (conductors):
Cascos.
Guants de cuir.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori.

-

Treballs de transport vertical (operadors de grua):
Cascos.
Guants de cuir.
Botes de seguretat.
Granota de treball.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats als treballadors dels
mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD
1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 773/1997, del 30 de maig; RD
1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

MOVIMENT DE TERRES
1.- Introducció.

1.3 Observacions generals:
L’activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l’excavació, el transport i l’abocada de terres, per aquest motiu s’ha de:
 Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’han de desenvolupar amb tots els recursos humans i tècnics.
 Coordinar les diferents activitats amb la finalitat d’optimitzar aquests recursos.
 Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta finalitat s’establiran els diferents camins de
circulació de la maquinària de moviment de terres, així com les zones d’estacionament d’aquesta maquinària, si el solar ho permet.
 Finalment, una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales adossades, maquinària per al moviment de terres,
maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció
Individual i de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar; així com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària.
Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execució Material de l’obra amb els mínims riscos
d’accidents possibles.

BUIDATS
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició :
Excavació de terres que, en tot el seu perímetre, es troben per sota del nivell d´esplanació o de la rasant del terra.
1.2 Descripció :
Un cop s´hagi realitzat l´enderrocament de l´edificació existent o l´esbrossada del solar, es pot començar amb les tasques del buidat.
Aquestes es realitzen en alguns casos després d' haver estat realitzats els murs pantalles i si no és així, el tècnic competent calcularà el
talús precís pel sosteniment de les terres, segons la seva naturalesa ; i inclòs suposant que, a causa de les dimensions del solar no es
pugués fer aquest talús en tot el seu desenvolupament, el tècnic competent calcularà el mur de sosteniment necessari.
Per a realitzar l´excavació esdevindrà imprescindible considerar l´equip humà necessari:
2.
Conductors de maquinària per realitzar o dur a terme l´excavació.
3.
Operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d´excavació i sanejament.
4.
Conductors de camions o traginadores de trabuc “dúmpers” pel transport de terres.
5.
Senyalistes.
Els recursos tècnics per realitzar el buidat consistiran, bàsicament en maquinària de moviment de terres, és a dir :
IIExcavadores.
IIICamions o traginadores de trabuc “dúmpers”.
El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s´iniciarà una vegada replantejat el solar (cas que no hi hagués tancaments pantalla):
- Creant les vies d' accés al solar, en cas necessari.
- Creant les vies i rampes de circulació dins del solar, per la maquinària, des de la rasant de l'accés dels carrers.
- Excavant i sanejant fins a la cota d´enrasament de la cimentació.
- Evacuant les terres obtingudes en l´excavació.

1.1 Definició:
És el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu preparar el solar per a la construcció del futur edifici.
1.2 Diferents tipus de moviment de terres:
Esplanacions:

- desmunts.
- terraplens.

Buidats.
Excavacions de rases i pous.

BUIDATS
2.- Relació de Riscos i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament de Treball de la
Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi
el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la tecnologia que
aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997,
del 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu cas controlar i reduir
els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.

Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.- Caigudes de persones a diferent nivell.
2.- Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
5.-Caiguda d’objectes.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
12.-Atrapaments per bolcada de màquines.
16.-Contactes elèctrics.
20.-Explosions.
21.-Incendis.
22.-Causats per éssers vius.
23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.
28.-Malalties causades per agents físics.

BAIXA
BAIXA
ALTA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
ALTA
MÈDIA

MOLT GREU
LLEU
MOLT GREU
GREU
GREU
LLEU
MOLT GREU
MOLT GREU
MOLT GREU
MOLT GREU
LLEU
MOLT GREU
GREU

Avaluació
del Risc
MEDI
ÍNFIM
CRÍTIC
BAIX
BAIX
ÍNFIM
MEDI
MEDI
MEDI
MEDI
ÍNFIM
CRÍTIC
MEDI

OBSERVACIONS :
(3) Risc específic degut al lliscament de terres no coherent i sense contenció.
(8) Risc degut al moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres.
(16, 20 I 21) Risc específic degut a serveis afectats
(28) Risc causat per vibracions del traginadora de trabuc ”dumper” i del martell rompedor i risc degut al nivell de soroll.

BUIDATS
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

S’instal·larà la tanca de limitació del solar i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus possibles desperfectes.

S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de l’entrada de personal d’obra i de les oficines.

S’ha de procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal d’obra com de maquinària de moviment de terres.

S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en els seus accessos i, complementàriament,
en els talls d’obra on calgui.

Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja es trobin construïdes les instal·lacions
d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant, i si encara no fos així, es construirien tenint presents aquestes
especificacions.
PROCÉS

El personal encarregat de la realització de buidats haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars
necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat possible.

Si en l’edifici afí, abans d’iniciar l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per observar si aquestes progressen.

En el procés de realització del buidat, en el cas d’un solar entre mitjaneres, es vetllarà pel comportament de les edificacions afins
(aparició d’esquerdes, descalçament de les sabates, etc.).

En la realització de l’excavació del talús s’ha de realitzar un sanejament de pedres separades que puguin provocar una certa
inestabilitat.

Si aquest sanejament es realitza manualment es col·locarà en la part superior del talús, en la seva corona, una sirga,
convenientment ancorada, a la qual anirà subjectada el treballador mitjançant el seu cinturó de seguretat, aquest també, convenientment
ancorat.

S’aconsella, malgrat això, realitzar aquest sanejament mitjançant l’excavadora.

En la realització de la rampa d’accés a la zona de buidat s’ha de construir amb pendents, corbes i amplada que permetin la
circulació de la maquinària de moviment de terres en les millors condicions de rendiment i seguretat.

S’haurà d'establir la senyalització de seguretat vial a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill indefinit amb el rètol
indicatiu de sortida de camions.

En l’interior de l’obra, s’ha de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com senyals indicatius de la pendent de la rampa.

En l’entrada a l’obra s’establirà un torn d’un operari (senyalitzador) per guiar l’entrada i la sortida de camions a l’obra i
especialment en els casos necessaris de parada del trànsit vial.


Aquest operari haurà d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direcció obligatòria”.

El senyalitzador haurà d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectora.

En la realització de l’excavació del solar, s’ha de preveure la possibilitat de la presència d’alguns dels serveis afectats (línia
elèctrica subterrània, conduccions de gas o d’aigua, telefonia, clavegueram).

En presència de línies d’electricitat aèries dintre del solar, tot esperant que aquestes siguin desviades, i davant la possibilitat
d’un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat, entre l’estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop
dels cables (la distància recomanada esdevé de 5 metres).

L’accés de vianants a les cotes inferiors es realitzarà mitjançant escales incorporades a una bastida metàl·lica tubular
modular.

El trànsit de camions en el solar, per a l’evacuació de terres, estarà dirigit per un cap (encarregat, capatàs).

En cas que hi hagués una inundació, a causa de nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà immediatament, l’eixugada
corresponent per evitar així el reblaniment de les bases dels talús o de socabament de les fonamentacions veïnes.

És prohibit el trànsit de vehicles a una distància menor de 2 metres de la vorera del talús.

En el cas de trànsit de vianants, s’haurà de col·locar a 1 metre del coronament del talús, una barana de seguretat de 90 cm.

És prohibit l’aplec de materials a distàncies inferiors a 2 metres de la vorera del talús.

S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines.

És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que haurà de quedar senyalitzada a la
part exterior de la cabina del conductor.

En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat i en els casos que els calgui, guants,
cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius.

Un cop realitzat el buidat, s’ha de fer una revisió general de l’edificació contigua amb la finalitat d’observar les lesions que
puguin haver sorgit a causa del buidat.

El solar haurà de quedar, a la rasant de la futura fonamentació, net i endreçat.

De cara als futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada amb anterioritat,
incorporada a una bastida.
ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta activitat.
Oxitallada
Escales de mà
Grup compressor i martell pneumàtic
Camions i dúmpers de gran tonatge
Dúmpers de petita cilindrada
Retroexcavadora
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra atenent als criteris
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
BUIDATS
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.

Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per:
Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu. L’alçada de la barana serà de 90
cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres
entre ells com a màxim.
Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palenques de peus inclinats units a la part
superior per un tauló de fusta.

-

Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa assenyalada en aquesta activitat :
Senyal de perill indefinit.
Senyal del pendent de la rampa.
Senyal de limitació de velocitat.
Senyal de prohibit avançar.
Senyal de pas preferent.
Senyal manual de "stop" i " direcció obligatòria".
Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions.


Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa assenyalada en
aquesta activitat :
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de perill en general.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
BUIDATS
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

-

Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors):
Cascos.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (de manera especial en les traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).


-

Treballs auxiliars (operaris) :
Cascos.
Botes de seguretat de cuir per als llocs secs.
Botes de seguretat de goma per als llocs humits.
Guants de lona i cuir (tipus americà).
Granota de treball.
Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil.
Protecció auditiva (auriculars o tampons).
Canelleres.
Armilla d’alta visibilitat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos,
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD 773/1997, del 30 de maig; RD
1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
RASES I POUS
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Rasa:
Pou:

Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant a cel obert.
Excavació a cel obert, de poca superfície i gran profunditat, de secció poligonal o circular.

1.2 Descripció :
La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada i 7 de profunditat.
La secció transversal dels pous no superarà els 5 m2 de secció i els 15 m. de profunditat.
L’excavació es podrà realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecànics.
El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de l’excavació. Es pot considerar el cas que aquest hagi estat rebaixat
artificialment.
En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa.
En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d’estrebació a emprar segons les característiques del
terreny.
Per realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà següent:
IVConductors de maquinària per realitzar l’excavació.
VOperaris per realitzar l’excavació manual.
VIOperaris pels treballs d’estretament.
VIIConductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament de terres.
Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran, bàsicament, en maquinària de moviment de
terres, és a dir :
a) Màquines excavadores.
b) Camions o traginadora de trabuc “dúmper”.
El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les rases o pous:
Excavant en profunditat fins a cota i en el cas de les rases avançant en longitud alhora.
Evacuant les terres obtingudes en l’excavació.
Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant.
En el cas dels pous s’haurà d’il·luminar el tall d’obra, en els casos que també sigui necessari, ventilació.
El procés d’estretament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la rasant) fins a la part inferior.
El destrebament es realitzarà en el sentit invers.
RASES I POUS
2.- Relació de Riscos i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament de Treball de la
Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi
el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la tecnologia que
aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997,
del 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu cas controlar i reduir
els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
12.-Atrapaments per bolcada de màquines.
16.-Contactes elèctrics.

MÈDIA
BAIXA
ALTA
MÈDIA
ALTA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA

GREU
LLEU
MOLT GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
LLEU
MOLT GREU
MOLT GREU

Avaluació
del Risc
MEDI
ÍNFIM
CRÍTIC
BAIX
ELEVAT
BAIX
BAIX
BAIX
BAIX
MEDI
ELEVAT

20.-Explosions.
21.-Incendis.
23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.
28.-Malalties causades per agents físics
29.-Malalties causades per agents biològics

BAIXA
BAIXA
ALTA
MÈDIA
MÈDIA

MOLT GREU
GREU
MOLT GREU
GREU
GREU

MEDI
BAIX
CRÍTIC
MEDI
MEDI

OBSERVACIONS :
(3) Risc específic causat per lliscades de terres no coherents i sense contenció.
(8) Risc a causa del moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres.
(16, 20 I 21) Risc específic causat per serveis afectats
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper” i del martell rompedor i risc causat pel nivell de soroll.
(29) Risc causat per l’extracció de terres contaminades.
RASES I POUS
3.- Norma de Seguretat.
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construcció, s’haurà d’assegurar que ja es trobin construïdes les
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant. Si encara no fos així, es construirien ..
PROCÉS
Rases

El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars
necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat.

Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i amb la corresponent
experiència.

No s’han d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin treballant a una profunditat igual o superior a
1,30 m. sota la rasant.

En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, es mantindrà un altre de guàrdia en
l’exterior que pugui actuar com al seu ajudant en el treball i cridar l’alarma, posat que es produeixi qualsevol situació d’emergència.

S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines que emprin.

Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments tensant els estampidors quan estiguin afluixats.
Tanmateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d’aigües superficials.

Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de més d’un dia i/o d’alteracions atmosfèriques
com pluja o gelades.

S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o d’altres elements de la mateixa, no s’utilitzaran
per al descens o ascensos, ni s’empraran per a la suspensió de conduccions ni càrregues, havent de suspendre’s d’elements expressament
calculats i situats a la superfície.

En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els utilitzin i deixin de tenir utilitat. En aquesta
operació es començarà per les franges horitzontals, i començant per la part inferior del tall.

La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de la rasa, suposant que el terreny sigui
suficientment estable, no serà superior a 1,30 m. Malgrat això, s’ha de protegir la rasa amb un capcer.

L’alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no superarà els 0,70m. encara que el terreny sigui
d’una qualitat molt bona. En cas contrari, cal baixar la taula fins que estigui clavetejada en el fons de la rasa, emprant a la vegada
petites corretges auxiliars amb els seus corresponents estampidors amb la finalitat de crear els espais necessaris lliures provisionals
on podent anar realitzant els treballs d'estesa de canalitzacions, formigonada, etc., o les operacions precises a què van donar lloc a
l’excavació d’aquesta rasa.

Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estrebaran sempre que es prevegi el deteriorament
del terreny, com a conseqüència d’una llarga durada de l’obertura.

Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haurà d’estar a peu d’obra i en quantitat
suficient, amb temps, havent estat revisat i amb la garantia de què es troba en perfecte estat.

Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars, de les escales necessàries per facilitar
l’accés dels mateixos operaris o la seva evacuació ràpida en el cas de perill. Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil,
ultrapassant el nivell del terra en 1 m., com a mínim.


L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, es disposaran a distància no menor de
2 m. de la vorera del tall.

Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets de les excavacions corresponents.

No es tolerarà sota cap concepte el soscavat del talús o parament.

Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es col·locaran tanques mòbils que
s’il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de protecció no menor d’IP. 44 segons UNE 20.324.

En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles.

En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 cm. el nivell superficial
del terreny.

Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l’equip indispensable a l’operari, d’una provisió de palanques, tascons,
barres, puntals, taulons, que no s’utilitzaran per a l’estrebament i es reservaran per l’equip de salvament, així com d’altres medis que
puguin servir per eventualitats o puguin socórrer als operaris que puguin accidentar-se.

El senyalitzador ha d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectant.

En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la presència d’alguns dels serveis afectat (línies
elèctriques subterrànies, conduccions de gas, conduccions d’aigua, telefonia, clavegueram).

Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània, que creui o estigui instal·lada a escassa
distància del traçament de la rasa a excavar, es realitzaran prospeccions per conèixer la seva correcta ubicació, i es realitzaran els
tràmits oportuns amb l’empresa subministradora de l’electricitat perquè talli el subministrament elèctric d’aquestes línies abans
d’iniciar els treballs, per evitar el risc de contacte elèctric.

Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs d’excavació no s’ha tallat el subministrament
elèctric d’aquesta línia, amb evident risc de contacte directe durant l’obertura de la rasa, haurà d’estar prohibida la realització de la
mateixa mitjançant mitjans mecànics, només es permetrà l’excavació manual prenent totes les precaucions necessàries.

En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, l’eixugada corresponent per evitar així, el
reblaniment de les bases al talús.

Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran d’emprar el cinturó de seguretat
convenientment lligat.

L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny sec, o botes de
goma en presència de fangs.

En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal.

S’ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les màquines.

Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de senyalitzar a la part
exterior de la cabina del conductor.

Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat.

Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, referida amb anterioritat,
incorporada a una bastida.

Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, complementàriament, en els talls
que sigui precís.

Pous

El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars
necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat en la mesura del possible.

S’hauran d’estrebar les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense que la distància entre el fons del pou i la
vorera inferior de l’estrebament superi mai els 1,5 metres.

A mesura que s’aprofundeixi el pou, s’haurà d’instal·lar en aquest, una escala que compleixi amb les disposicions exigides a
la nostra legislació. Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i amb la
deguda experiència.

Als terrenys que siguin susceptibles d’inundació, els pous hauran de tenir de mesures que facilitin la ràpida evacuació dels
treballadors.

Posat que fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar d’un equip auxiliar de bombeig.

En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen.

S’establirà una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i els de l’exterior.

Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou hauran d’estar protegits, en la mesura que es
pugui, contra la caiguda d’objectes.

S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques o bé amb baranes, arquits, etc.

Si l’excavació de pou es realitzés durant la nit s’haurà d’il·luminar convenientment la part superior i els entorns del pou.

Sempre que hi hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar convenientment il·luminat i alhora, disposarà
d’una il·luminació d’emergència.


Els aparells elevadors instal·lats a sobre del pou hauran de :
a)
Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran a exercir.
b)
No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou.
c)
L’aparell elevador haurà de disposar d’un limitador de final de carrera, del ganxo, així com
d’una balda de seguretat
instal·lada al seu mateix ganxo.
d)
L’operador de grua que manipuli l’aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat, perquè des de la part superior pugui
observar la correcta elevació de la càrrega sense cap risc per la seva part de caiguda al buit tot i utilitzant el cinturó de seguretat
convenientment lligat.
e)
S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i el cubell quan aquest es trobi al capdamunt del
pou.
f)
El cubell haurà d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d’una balda de seguretat de manera que no es pugui
desfermar .
g)
Els torns que es trobin col·locats a la part superior del pou, hauran de ser instal·lats de manera que es pugui enganxar i
desenganxar el cubell sense cap perill .
h)
Quan s’utilitzi un torn accionat manualment s’haurà de col·locar al voltant de la boca del pou un plint de protecció.
i)
El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haurà de comprovar abans de començar cada jornada.
j)
No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins només els dos terços de la seva capacitat.
k)
S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra.

Posat que sigui necessari, s’haurà d’instal·lar un sistema de ventilació forçat introduint aire fresc canalitzat cap al lloc de
treball.

En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat major de 1,30 m. amb
un tauló resistent, xarxes o qualsevol altre element equivalent.

En cas de realitzar l’excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit de vehicles es realitzarà un tancant de manera
que els vehicles romanguin a una distància mínima de 2 metres i en cas de trànsit de vianants a 1 metre.

En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyales viàries de “perill obres" s’il·luminarà, per la nit, mitjançant
punts de llum destellants.

L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny sec, o botes de
goma en presència de fangs.

Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal.

Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un interruptor diferencial, per evitar el risc de contacte
elèctric no desitjat degut a un defecte d’aïllament.

Cal vetllar per a que els cables conductors i la infraestructura "aparellage" de connexió estiguin en bon estat, substituint-les
posat que s’observi qualsevol mena de deteriorament.

S’ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les màquines.

És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de senyalitzar a la part
exterior de la cabina del conductor.

Cal deixar el tall d’obra, en acabar els treballs, net i endreçat.

Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada amb anterioritat,
incorporada a una bastida.

Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, complementàriament, als talls on
sigui precís.
Elements Auxiliars
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat, que complirà amb la
normativa següent:
Oxitallada
Escales de mà
Grup compressor i martell pneumàtic
Camions i dúmpers de gran tonatge
Dúmpers de petita cilindrada
Retroexcavadora
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra atenent als criteris
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

RASES I POUS
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.

Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per :
Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palanques de peus inclinats units a la part
superior per un tauló de fusta.

-

Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat :
Senyal de perill indefinit.
Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions.
Senyal de limitació de velocitat.
Senyal de prohibit avançar.
Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria".
Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna.


Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria de la vista
Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran a l’obra seguint els criteris
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
RASES I POUS
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

-

Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors):
Cascos.
Guants de cuir.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).


-

Treball en rases i pous (operaris) :
Cascos.
Botes de seguretat de cuir pels llocs secs.
Botes de seguretat de goma pels llocs humits.
Guants de lona i cuir (tipus americà).
Granota de treball.
Protecció auditiva (auriculars o tampons).
Canelleres.
Armilla de malla lleugera i reflectant.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos,
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 773/1997, del 30 de maig; RD
1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

FONAMENTS

L’excavació es pot realitzar manualment o amb maquinària de moviment de terres (retroexcavadora).

1.- Introducció.

Per realitzar les sabates serà imprescindible considerar l’equip humà següent :
operaris per realitzar l’excavació manual.
conductors de la maquinària d’excavació.
ferrallistes.
encofradors.
conductors de formigonera.
operaris per al bombeig del formigó.
gruistes.

1.1 Definició:
Base natural o artificial, sota terra, sobre la qual descansa un edifici. La seva dimensió i tipus es troba en funció del pes de l’edifici i de
l’aptitud portant del terreny sobre el qual descansa aquest.
1.2 Tipus de fonamentació:
Es classifiquen en dues famílies:
fonaments superficials.
fonaments profunds.
Dintre dels fonaments superficials es distingeixen:
corregudes.
lloses.
bigues flotants.
sabates
En els fonaments profunds considerem:
els pilots realitzats in situ.
els pilots prefabricats.
1.3 Observacions generals:
L’activitat constructiva de fonamentació comporta bàsicament; l’excavació, la seva fabricació in situ (ferrallat, formigonat) o la clavada
del pilot prefabricat. Per això, s’haurà de considerar el transport vertical i horitzontal de tots els elements que componen la
fonamentació.
Per realitzar aquesta activitat d’una manera eficient i eficaç, caldrà:
 Una programació (planificació i coordinació) de les diferents subactivitats que componen la construcció de la fonamentació.
 Una organització del tall d’obra per posar a la pràctica la programació; per això s’establiran els camins de circulació de maquinària,
zones d’estacionament, zones de replega de material, etc.
 Finalment, una previsió d’elements auxiliars, com bastides amb escales adossades, maquinària per al moviment de terres,
maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció
Individual i de les instal·lacions d’higiene i benestar; així com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària.
Tot això, té l’objectiu que es realitzi en el temps prefixat en el projecte d’execució material de l’obra amb els mínims riscos d’accidents
possibles.
S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimetrals de limitació del solar per evitar
l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com, també, les preses d’obra (aigua i electricitat).
En aquesta activitat s’haurà de considerar la construcció de la bancada de la futura grua torre.
SABATES

També, caldrà considerar els mitjans auxiliars necessaris per realitzar la fonamentació:
Maquinària: retroexcavadora, camió formigonera, grua mòbil, traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada per al
transport auxiliar, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, tixotròpics i maquinària, etc.
Eines manuals.
Preses provisionals d’aigua i elèctrica.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
SABATES
2.- Relació de Riscos i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament de Treball de la
Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi
el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la tecnologia que
aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997,
del 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu cas controlar i reduir els
citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.- Caigudes de persones a diferent nivell.
2.- Caigudes de persones al mateix nivell.
4.- Caiguda d’objectes per manipulació.
6.- Trepitjades sobre objectes.
8.- Cops amb elements mòbils de màquines.
9.- Cops amb objectes o eines.
11.- Atrapaments per o entre objectes.
16.- Contactes elèctrics.
18.- Contactes amb substàncies càustiques o corrosives
26.- O. R.: manipulació de materials abrasius.
28.- Malalties causades per agents físics.

BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
ALTA
BAIXA
MÈDIA
ALTA
MÈDIA

GREU
LLEU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
GREU
MOLT GREU
LLEU
LLEU
GREU

Avaluació
del Risc
BAIX
ÍNFIM
ÍNFIM
ÍNFIM
BAIX
BAIX
ELEVAT
MEDI
BAIX
MEDI
MEDI

1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Eixamplament de la base dels suports verticals pertanyent a estructures d’edificació, sobre terres homogènies d’estratigrafia
sensiblement horitzontal, encarregat de repartir les càrregues sobre el terreny.
1.2 Descripció:
Les sabates poden ser de formigó en massa o armat, de planta quadrada o rectangular, alhora també, poden ser aïllades o
esbiaixades.
Les sabates es construeixen, bàsicament, realitzant una petita excavació de secció quadrada o rectangular, i un cop anivellada la
rasant a cota, es col·loca l’armadura i posteriorment el formigó, segons les característiques que són descrites en el projecte d’execució
material.

OBSERVACIONS :
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres, bombeig de formigó “cop d’ariet” i l’ús de la
serra circular.
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”.
SABATES
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
Els camins d' accés des de l’exterior del solar cap al tall s’hauran d’establir i senyalitzar adequadament.
Posat que els fonaments es trobin a una cota diferent de la rasant del carrer :

Les rampes d’accés al tall d’obra superaran el 10% la pendent.


S'instal·larà un accés de vianants independent al de la rampa, per a l’accés del personal a les cotes de cimentació.

En el cas de risc de caiguda a diferent nivell, posarà tanques de seguretat.
Atès els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat s’haurà d’assegurar que ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i
Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant
PROCÉS
El personal encarregat en la realització de la fonamentació haurà de conèixer els riscos específics, així com de l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat a la mesura del possible.
S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats.
S’hauran d’emmagatzemar tots els combustibles, olis i gasos a pressió de manera que estiguin protegits de les inclemències
atmosfèriques : calor, pluja, etc.
Les passarel·les i plataformes de treball tindran, com a mínim, una amplada de 60 cm.
S’haurà d’evitar la permanència o pas de les persones sota càrregues sospeses, tot i acotant les àrees de treball.
Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o bufi el vent amb una velocitat superior a 50 Km/h, en aquest darrer cas es
retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s.
En les instal·lacions d’energia elèctrica per als elements auxiliars d’accionament elèctric, com formigoneres i vibradors, es
disposarà a l’arribada dels conductors de preses d’un interruptor diferencial, amb la seva corresponent presa de terra, segons el
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
Quan l’abocada del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, els tubs de conducció es trobaran
convenientment ancorats i es pararà esment en netejar la canonada després del formigonat, donat que la pressió de sortida dels àrids
poden ser causa d’accident.
Quan s’utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de la Classe III, segons el Reglament de Baixa Tensió.
En les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell, es col·locaran tanques tubulars de peus drets, convenientment
ancorades.
Es senyalitzarà l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en tots els seus accessos i, de manera
complementària, als talls d’obra que hi calgui. (Vegeu capítol 4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització, d’aquesta fitxa).
S’haurà de construir les zones d’estacionament amb una certa pendent per facilitar el vessament de les aigües.
Posat que es produís qualsevol vessament d’oli en les zones d’estacionament, s’haurà de neutralitzar amb sorra, o mitjançant
qualsevol altre sistema que sigui també adequat.
Els operaris encarregats del muntatge o de la manipulació de les armadures aniran provistos de casc, guants de cuir, botes
de seguretat de cuiro i puntera reforçada, granota de treball, davantals i cinturó portaeines.
Els operaris que manipulin el formigó empraran de casc, guants de neoprè, botes de goma de canya alta L’operari conductor
del traginadora de trabuc ”dúmper” empraran casc, guants de cuiro, botes de seguretat, granota de treball, i cinturó antivibratori.
ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta activitat.
Escales de mà
Grup compressor i martell pneumàtic
Dúmpers de petita cilindrada
Retroexcavadora
Planta de formigó
Bombatge de formigó
Serra circular
Armadura
Sempre que las condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra atenent als criteris
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

SABATES
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.


Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per :
Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçària;

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat a la normativa assenyalada en
aquesta activitat :

Senyal d’advertència de càrrega sospesa.

Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.

Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.

Senyal d’advertència de risc elèctric.

Senyal de protecció obligatòria del cap.

Senyal de protecció obligatòria dels peus.

Senyal de protecció obligatòria de las mans.

Senyal de protecció obligatòria del cos.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra tot seguint els criteris establerts
per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD
1627/1997).
SABATES
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents:
Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors):

Cascos.

Botes de seguretat.

Granota de treball.

Cinturó antivibratori (de manera especial en la traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada).
Treball amb armadures (operaris) :
- Cascos.
- Botes de seguretat.
- Guants de lona i cuiro (tipus americà).
- Granota de treball.
- Davantal, en cas de treballs en taller ferralla.
Treball de formigonat :
- Cascos.
- Botes de seguretat de canya alta.
- Guants de neoprè.
- Granota de treball.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats als treballadors, reflectint-los
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual deuran complir a cada moment els requisits establerts en el RD 773/1997, del 30 de maig; RD
1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
PAVIMENTS
1.- Introducció.
1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte.
1.2 Tipus de revestiments :

peces rígides: revestiment de sòls i escales interiors i exteriors amb peces dels següents materials: pedra natural o artificial,
ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta i xapa d’acer.

flexibles: revestiment de sòls i escales a interiors, amb llosetes, rajoles i rotllos dels següents materials: moqueta de fibres
naturals o sintètiques, linòleum, PVC i a interiors i exteriors amb rotllos i rajoles de goma i policloroprè.

soleres: revestiment de sòls naturals a l’interior d’edificis amb capa resistent de formigó en massa, la superfície superior de la
qual quedarà vista o rebrà un revestiment.

PAVIMENTS
1.3 Observacions generals:
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de petita capacitat, sistemes de bombatge pneumàtic de
morters o assimilables.
Aplec de material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d’haver realitzat abans del desmuntatge de la grua.
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la potència dels quals ha de
ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de limitació del solar per
evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així com també, les preses provisionals d’obra (aigua i
electricitat).

2.- Relació de riscos i la seva avaluació.

PAVIMENTS

Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.- Definició i descripció.

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
10.-Projecció de fragments o partícules
11.-Atrapaments per o entre objectes.
13.-Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives
20.-Explosions.
21.-Incendis.
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
27.-Malalties causades per agents químics.
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1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte.
1.2 Descripció:

tipus de revestiments amb peces rígides:
amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques enganxades, de ciment, de ciment permeable, de terratzo, de
formigó, de parquet hidràulic, de fosa, de xapa d’acer i d’asfalt.
amb llistons d’empostissar (mosaic).
amb posts (fusta).
amb lloses de pedra.
amb plaques de formigó armat.
amb llambordins de pedra i formigó.

tipus de revestiments flexibles:
Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni o heterogeni adherides a tocar o soldades.
Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates d’empostissar; de linòleum adherits, de goma adherits o rebuts amb
ciment, de PVC homogeni o heterogeni adherits amb juntes a tocar o soldades.
Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o rebudes amb ciment.
- tipus de soleres: per a instal·lacions, lleugeres, semipesants i pesants.
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels elements necessaris per
la seva construcció. Per això s’haurà de considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec de material
s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquella fi: grues, muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant
toros a la corresponent planta. El transport del material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà
mitjançant el carretó elevador.
Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà:

operadors de grua.

enrajoladors i d’altres.

operadors de carretó elevador.
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels paviments:

Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada per transport auxiliar,
carretó elevador, toro, etc.

Estris.

Eines manuals.

Presa provisional d’aigua.

Instal·lació elèctrica provisional.

Instal·lacions d’higiene i benestar.

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de Treball de la
Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es
materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de la tecnologia que
aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24
d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir
aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Avaluació
risc
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OBSERVACIONS :
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de material o degut a la manipulació de l’esmoladora
angular.
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades.
(16) Risc específic en treballs de poliment
(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics.
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.
(26) Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar.

PAVIMENTS
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d’obra; per elements de
poc pes, la grueta, i bombes per les elevacions de morters, formigons i materials a granel.

Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per l’execució de la resta de l’obra.
PROCÉS

El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.


Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat.

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les activitats anteriors
(balconeres, cornises, etc.)

Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb garlandes i senyalitzar el risc de pis lliscós.

La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos metres.

La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de
la bombeta; alimentats a 24 Volts.

El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment bragat a la grua.

Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes específiques.

S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.

Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un “llaç”, amb el qual, en ensopegar,
es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d’alçada.

En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.

En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial, es tindrà la
precaució de no posar el peu sota el palet.

Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg.

Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i
magnetotèrmics al quadre de zona.

És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-femella.

Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda
a diferent nivell.
Peces rígides

El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar en ambients amb pols
neumoconiòtiques.

El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador a sotavent, per evitar en la forma
del possible, de respirar els productes del tall en suspensió.

Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte amb la projecció de
partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i cas de no ser així, s’haurà d’apantallar la zona
de tall.

Les peces de paviment s’aixecaran sobre palets convenientment fetes les vorades.

Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas de no estar paletitzats i totalment
fetes les vorades.

Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les caixes de subministrament i
no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu contingut.

El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la càrrega.

Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de gàbies de transport per evitar accidents
per vessament de la càrrega.

Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de plataformes emplintades, fermament
amarrades per evitar vessaments.

Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a les superfícies recentment solades.

Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls, a on es vagi a col·locar.

Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de pas.

Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es tancarà l’accés, indicant-se itineraris
alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria.

Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de “perill” amb rètol de “paviment lliscant”

Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per evitar els accidents per risc elèctric.

Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments, per contacte amb els raspalls i papers
de vidre.

Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de vidre es realitzaran amb la màquina
“desendollada de la xarxa elèctrica”.

Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no siguin de pas, i han de ser eliminats
immediatament de la planta un cop finalitzat el treball.

Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà),
granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè o làtex, granota de treball,
botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.


Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota
de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què es necessitin, màscara antipols.

Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents per descontrol de la
càrrega i lumbàlgies.

Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un rètol de “superfície irregular”, per
prevenir de caigudes al mateix nivell.

Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal d’evitar la formació d’atmosferes
nocives (o explosives) per pols de fusta.

Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar accidents per contacte amb energia elèctrica.

Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de l’electricitat.

Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran sempre amb la màquina "desendollada de la
xarxa elèctrica”.

Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades immediatament de les plantes.

Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; que s'hauran d’evacuar als
muntacàrregues.
Flexibles

Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls on s’hagin d’emprar,
situades el més allunyats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.

Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas.

És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats s’apagaran immediatament, per tal
d’evitar incendis.

Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient per a la renovació constant, evitant
atmosferes tòxiques.

S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem haurà de mantenir una ventilació constant.

És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar perfectament tancats, per evitar la
formació d’atmosferes nocives.

Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per evitar incendis.

S’instal·laran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat de cada porta del magatzem (al de
dissolvents i al de productes plàstics)

S’instal·laran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i dissolvents i del magatzem
de productes plàstics.

En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal·larà un rètol de no fumeu..

Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol focus de calor, foc o espurna.

És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc.

Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de seguretat i màscara de
filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics.
ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat:
Dúmpers de petita cilindrada
Grúes i aparells elevadors
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo"
Carretó elevador
Transpalet manual: carretó manual
Formigonera pastera
Bombatge de morter
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)

PAVIMENTS
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.


Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:


Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de
tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a
màxim.

Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit, i a la part
central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm.
Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant.

Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta
activitat:
- Senyal de perill.
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
- Senyal d’advertència de risc elèctric.
- Senyal d’advertència de risc d’incendi.
- Senyal de prohibit el pas als vianants.
- Senyal de no fumeu.
- Senyal de protecció obligatòria del cap.
- Senyal de protecció obligatòria dels peus.
- Senyal de protecció obligatòria de les mans.
- Senyal de protecció obligatòria del cos.
- Senyal de protecció obligatòria de la vista.
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
- Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).

PAVIMENTS
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).

Pels treballs amb coles i dissolvents:
- Cascos de seguretat.
- Guants de goma (neoprè).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.
- Pantalla facial, si s’escau.

Pels treballs amb morters, formigons i llots:
- Cascos de seguretat.
- Guants de goma (neoprè).

- Granota de treball.
- Botes de goma de seguretat.

Pels treballs de col·locació de paviment:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Genolleres.
- Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids.
- Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos,
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, del 30 de maig;
R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

INSTAL·LACIONS
1.- Introducció.
1.1 Definició:
Col·locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a proporcionar un servei.
1.2 Tipus d’instal·lacions :
Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents ajudes de maçoneria, en l’obertura de
regates, allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment i el posterior tancament de les regates, en el cas d’instal·lacions
encastades. A més, s’inclou la instal·lació de caixes de distribució, els mecanismes de comandament, els elements de seguretat, etc.
que són necessaris pel correcte funcionament del sistema d’il·luminació, telefonia, vídeo, TV, megafonia, l’accionament de la
maquinària, etc. instal·lats a un edifici.
Instal·lació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis) : (ref. InsFl1,2,3,4,5,6,7,8)
Fontaneria.
Sanejament.
Calefacció.
Gas
Instal·lació d’aire condicionat: (ref. InsAi1,2,3,4,5,6,7,8)
Antenes i parallamps: (ref. InsAn1,2,3,4,5) s’inclou des de la col·locació del pal de les antenes receptores i de les línies de
repartiment, fins l’arribada del subministrament dels diferents punts de connexió dels aparells interiors.
Ascensors i muntacàrregues: (ref. InsAs1,2,3,4,5,6,7) partint del buit previst ja de les fases d’estructura i tancaments, es
procedirà, d’una banda, a la col·locació de les portes exteriors d’accés a la cabina, i d’altra banda, a la instal·lació de guies,
maquinària, contrapesos i cabina exterior del buit.
1.3 Observacions generals :
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà i tisora, eines manuals, etc.
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la potència dels quals ha de
ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de limitació del solar per
evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com també, les preses provisionals d’obra (aigua i
electricitat).

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
28.-Malalties causades per agents físics.

1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Instal·lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i consum d’energia elèctrica a 220/380 volts, des del
final de la presa de la companyia subministradora fins a cada punt d’utilització de l’edifici.
Instal·lació d’àudio-visuals: Conjunt de sistemes electrònics destinats a la transmissió per cable de senyals elèctriques d’alta
freqüència per a les funcions de telefonia, tèlex, vídeo, megafonia, TV, etc.
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OBSERVACIONS :
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates.
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS
3.- Norma de Seguretat

1.2 Descripció:
Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència industrial (instal·lació elèctrica de 220/380 volts)
i d’alta freqüència (instal·lació d’àudio-visuals de molt baixa tensió) es realitzaran mitjançant cables entubats, i a cada punt de
distribució hi haurà la seva corresponent caixa de connexions.
S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, telefonia, vídeo, megafonia, TV per cable,
etc.
Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, així com les seves caixes de distribució, que hauran de tenir
accés per realitzar les operacions de connexió i reparació.
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials necessaris per dur a terme
la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat tancat(cables, tubs, etc.).
Per realitzar la instal·lació elèctrica i d’àudio-visuals serà imprescindible considerar el següent equip humà:

electricistes.

ajudes de maçoneria.
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la instal·lació:

Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.

Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer regates, etc.

Instal·lació elèctrica provisional.

Instal·lacions d’higiene i benestar.
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I AUDIO-VISUALS
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de Treball de la
Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es
materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de la tecnologia que
aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24
d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir
aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics.

ALTA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
ALTA
MÈDIA
BAIXA
ALTA

MOLT GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
MOLT GREU

Avaluació
risc
CRÍTIC
ÍNFIM
MEDI
BAIX
BAIX
MEDI
BAIX
ELEVAT

del

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions d’Higiene i
Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.
PROCÉS
Xarxa interior elèctrica i àudio-visual

El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les activitats anteriors
(balconeres, cornises, etc.).

En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.

Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà),
granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i
magnetotèrmics al quadre de zona.

En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del tall per evitar el risc
d’ensopegades.

La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos metres.

La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de
la bombeta; alimentats a 24 Volts.

És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de les clavilles masclefemella.

Les escales de mà a utilitzar, seran tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, per evitar
els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies insegures.

En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instal·lació a zones de risc de caiguda al buit (escales, balconeres, etc.)
es protegirà el buit mitjançant una xarxa de seguretat.

Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II).

Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i substituïdes per altres en bon
estat de manera immediata.

Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici, l’últim cablejat que s’executarà serà el que
vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a un lloc segur els mecanismes necessaris per a la connexió,
que seran els últims a instal·lar-se.

Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal abans d’iniciar-se, per evitar
accidents.

Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les connexions de mecanismes,
proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà) o guants aïllants si els calgués, granota de treball i botes de cuir de seguretat.


Xarxa exterior elèctrica


El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà entubats i enterrats a rases.

A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous (MovEZ).

Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies.


Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual a l’alçada d’aquests elements més
cinc metres.

Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb senyals previstes per al codi de
circulació, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermells.

Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les distàncies de seguretat respecte a
d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a tensions no superiors a 66 Kv, a una distància de 3 metres, i
superiors a 66 Kv, a una distància de seguretat de 5 metres.

Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió

El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

Durant el procés d’instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles d’or de seguretat als
treballs a línies i aparells d’Alta Tensió:

Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la impossibilitat de
tancament intempestiu.

Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall.

Reconeixement de l’absència de tensió.

Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió.

Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball.

S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans de qualsevol manipulació.

En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que hauran d’emprar casc de seguretat, protecció
facial, guants aïllants, catifa aïllant, banqueta i perxa.

L’entrada en servei de les estacions de transformació, tant d’Alta com de Baixa Tensió es realitzarà amb l’edifici desallotjat de
personal, en presència del comandament d’obra i de la direcció facultativa.

Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l’existència real a la sala de la
banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de pols química seca i farmaciola, i que els operaris es trobin vestits amb les
peces de protecció personal.

Pels treballs de revisió i manteniment del Centre de Transformació estaran dotats dels elements següents:

placa d’identificació de cel·la.

Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents elèctrics i els socors a impartir a les víctimes.

Esquema del centre de transformació.

Perxa de maniobra.

Banqueta aïllant.

Insuflador per a la respiració boca a boca.

En l’entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle d’advertència de perill.

En els treballs d’instal·lació del grup transformador i annexos s’hauran de considerar els treballs auxiliars de maçoneria, que
es regiran segons la norma CinLa i treballs de soldadura per a la col·locació de ferramentes que es regiran segons la norma de
soldadura elèctrica EstAc5.

La col·locació del grup transformador s’auxiliarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb la normativa de grues
mòbils de ConMu4.

S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió s’ha de considerar el “Reglament sobre
Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació” (RD 3275/1982 de 12 de novembre, BOE 288 d’1 de desembre de
1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988).

Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el “Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i la
Instrucció Tècnica Complementària del 9 d’octubre de 1973”
ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta activitat:
Escales de mà
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.



Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:

Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un diàmetre mínim de la corda de 4 mm. i
una llum de malla màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimètrica de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a
mínim, convenientment ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes són els elements estructurals, donat que així la xarxa pot quedar
convenientment tensa de manera que pugui suportar al centre un esforç de fins a 150 Kp.
Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i
el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5
metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit i a la part
central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm.
Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant.
Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta
activitat:
-

Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

Treballs de transport:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.

Pels treballs d’instal·lació (baixa tensió i ÀUDIO-VISUALS) :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Guants aïllants, si els calgués.
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Cinturó de seguretat, si els calgués.

Pels treballs d’instal·lació (alta tensió) :
- Cascos de seguretat.
- Guants aïllants.
- Granota de treball.
- Botes aïllants.
- Protecció d’ulls i cara.
- Banqueta aïllant i/o catifa aïllant.

- Perxa aïllant.

Pels treballs de maçoneria (ajudes) :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates).
- Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates).

Pels treballs de soldadura elèctrica:
- Cascos de seguretat.
- Pantalla amb vidre inactínic.
- Guants de cuir.
- Mandil de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir amb polaines.

INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)

Riscos

Probabilitat

Gravetat

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors amb els mateixos,
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RAD 1627/1997).

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics.
19.-Exposició a radiacions.
20.-Explosions.
21.-Incendis.
28.-Malalties causades per agents físics.

ALTA
ALTA
BAIXA
ALTA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA

MOLT GREU
MOLT GREU
LLEU
GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
GREU
GREU
MOLT GREU
GREU
GREU

Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD
1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instal·lacions per a aigua potable (bombes, vàlvules, comptadors, etc.),
conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum.
Instal·lació de sanejament: sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes.
Instal·lació de gas: conjunt d’instal·lacions per al subministrament de gas (vàlvules, comptadors, etc.), conduccions (muntants),
distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum.
Instal·lació de calefacció: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que fan moure l’aigua calenta, no superior a 90 ºC, per
un circuit tancat, per augmentar la temperatura ambiental mitjançant la radiació tèrmica dels radiadors.
1.2 Descripció:
Considerarem dos tipus d’instal·lacions de fluids:
les connectades a una xarxa de subministrament o evacuació pública: aigua, sanejament i gas.
les que són totalment independents: calefacció.
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials necessaris per dur a terme
la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat tancat (cables, tubs, etc.).
Per realitzar la instal·lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar l’equip humà següent:

lampistes.

paletes.

operari que realitza les regates.
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la instal·lació:

Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de tisora, escala de mà, passarel·les,
proteccions col·lectives i personals, etc.

Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer regates (regatadora
elèctrica), màquina de forjar, esmoladora angular, etc.

Instal·lació elèctrica provisional.

Instal·lació provisional d’aigua.

Instal·lacions d’higiene i benestar.

2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de Treball de la
Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es
materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de la tecnologia que
aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiõ, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24
d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir
aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Avaluació
risc
CRÍTIC
CRÍTIC
ÍNFIM
ELEVAT
BAIX
MEDI
BAIX
BAIX
MEDI
BAIX
MEDI
MEDI
MEDI
BAIX
MEDI

del

OBSERVACIONS :
(3) Risc degut al desplom de bastides de façana i/o lliscaments de terres en rases.
(8) Risc específic en l’ús de la màquina de fregar i serra circular manual per a fusta.
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus.
(19) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador.
(28) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador i a la manipulació de la màquina de fer regates.

INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions d’Higiene i
Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.
PROCÉS
Xarxa interior

El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de seguretat.

En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.


Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà),
granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i
magnetotèrmics al quadre de zona.

En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la neteja del tall, per evitar el risc
d’ensopegades.

La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos metres.

La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de
la bombeta, alimentats a 24 Volts.

És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de les clavilles masclefemella.

Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, per evitar els
riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats a sobre de superfícies insegures.

Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II).

Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per d’altres en bon estat de
manera immediata.
Instal·lació de fontaneria, aparells sanitaris, calefacció i evacuació d’aigües residuals.

El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local tancat.

Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses.

Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats amb l’ajuda del ganxo de la grua. La càrrega
serà guiada per un home mitjançant un cap guia que penjarà d’ella, per evitar els riscos de cops i enganxades.

Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al lloc d’ubicació, per evitar accidents a les
vies de pas intern.

El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta, ventilació per corrent d’aire i il·luminació
artificial si fos necessària.

El transport de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a darrera, de manera que,
l’extrem que vagi davant superi l’alçada d’un home, per tal d’evitar cops i ensopegades amb d’altres operaris a llocs poc il·luminats.

Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin estelles durant la feina.

Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a la instal·lació dels muntants, evitant així el
risc de caiguda. L’operari, en realitzar l’operació de l’aplomat, emprarà el cinturó de seguretat contra les caigudes.

Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin cobrir-se després d’haver acabat
l’aplomat, per evitar el risc de caiguda.

Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que s’avanci, aplegant la runa per al seu
vessament, pels conductes d’evacuació, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes.

És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb plom s’establirà un corrent d’aire de
ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics.

El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats s’ubicarà a un lloc preestablert a l’obra; que
haurà de tenir ventilació constant per corrent d’aire, porta amb pany de seguretat i il·luminació artificial.

La il·luminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats es realitzarà mitjançant
mecanismes estancs antideflagrants de seguretat.

A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzada de “perill explosió” i un altre de “No
fumeu”.

Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca.

És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables.

És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos.

Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis.

Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portaampolles.

S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol.

Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les mànegues hi hagi les vàlvules antiretrocés.

Les instal·lacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un cop s’hagin aixecat els parapets o
baranes definitives.

Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.

Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), ulleres
antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins de cuir, espiell amb
vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si els calgués.


Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins de cuir,
pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si
calgués.

Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà) o de
neoprè, segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.
Xarxa exterior

El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

La instal·lació dels conductes d’alimentació des de la xarxa general fins a l’edifici es realitzarà enterrada a rases.

En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous.

Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta activitat:
Oxitallada
Escales de mà
Grua mòbil
Passarel·les
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.


Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:

Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i
el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5
metres entre ells com a màxim.
Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta
activitat:
-

Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc, material inflamable.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:




-

Treballs de transport i fontaneria:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó de seguretat, si calgués
Pels treballs amb bufador:
Cascos.
Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos.
Guants de cuir.
Mandil de cuir.
Maneguins de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.
Pels treballs de maçoneria (ajudes) :
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).
Protecció de les oïdes (en realitzar regates).
Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates).
Cinturó de seguretat, si calgués
Pels treballs de soldadura elèctrica:
Cascos de seguretat.
Pantalla amb vidre inactínic.
Guants de cuir.
Mandil de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos,
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD
1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
MEDIS AUXILIARS
Oxitallada

El subministrament i transport intern en l’obra de les ampolles de gas liquats es farà tenint present les següents condicions :
Hauran d’estar protegides, les vàlvules de tall, amb la corresponent caperutxa protectora.
No es mesclaran les bombones de gasos diferents.
Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i lligades.

S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera perllongada.

S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical.

S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització.

Les bombones de gasos s´aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant
les buides de les que estiguin plenes.

El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una ventilació constant i directa.

Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosió i no fumeu.

Es controlarà que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la tasca.

S’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès de la flama.

S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació.


Tots els operaris de l’oxitallada hauran de conèixer la següent normativa:
S’ha d’utilitzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar el treball amb major seguretat i comoditat.
S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una alçada per eliminar la possibilitat d’accidents.
L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per l’obra), elm de soldador (casc + careta de protecció) o
pantalla de protecció de sustentació manual, guants de cuir, maneguins de cuir, polaines de cuir, davantal de cuir i botes de seguretat.
No s’han d’inclinar les bombones de acetilè fins a esgotar-les.
No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades.
Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les mànegues i que aquestes es
trobin en perfecte estat .
Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès, per evitar així
possibles retrocessos de la flama.
Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap fuita ,s’han de submergir, aquestes, sota pressió a un recipient amb aigua.
No s’ha d’abandonar el carro portabombones en cap absència perllongada, s’ha de tancar sempre el pas del gas i portar el
carro a un lloc segur.
S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada.
S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats.
No s’ha de dipositar l’encenedor a terra.
S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible.
Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, mitjançant cinta adhesiva.
S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè color vermell)
No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara que ho tinguin en poca quantitat, donat
que per petita que aquesta sigui serà suficient perquè es produeixi una reacció química i doni lloc a un compost explosiu.
Posat que s’utilitzi l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà d’emprar mascareta protectora amb filtres químics
específics pels productes que vagi a cremar.
Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o en un local ben ventilat.
Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es realitzarà el treball d’una forma més còmoda, ordenada
i alhora més segura.
Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o manipulant encenedors o bombones. Tampoc es pot fumar al
magatzem de les bombones.
Escales de mà.

A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar engalzats.

Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent.

No han de superar alçades superiors a 5 metres.

Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre.

Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials.

Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjecció a la seva part superior .

L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada.

L’ascens o el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta.

Grup compressor i martell pneumàtic

El grup compressor s’instal·larà a l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra.

L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància mai inferior als dos
metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de esllavissades.

El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de manera que quedi garantida la seva
estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió es realitzarà completament immobilitzant la càrrega, calçant-la , per evitar
moviments.

El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell pneumàtic. En cas que això, no sigui
possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de protecció individual (auriculars o tampons).

Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en prevenció de possibles
atrapaments o per evitar l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició del compressor a elevades temperatures ambientals, s’haurà de
col·locar sota un ombràcul.

S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards de seguretat de
la màquina a cada moment, ús de mascaretes i ulleres.

Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels martells (o vibradors).

Les mànegues a utilitzar en l’obra hauran d’estar en perfectes condicions, així com també els mecanismes de connexió
hauran de tenir la seva corresponent estanquitat.


És prohibit d’emprar la mànega de pressió per netejar la roba de treball.

Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar que estigui lligat el punter.

S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix.

No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al circuit de pressió.

No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra.

L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, granota de treball, botes de seguretat,
guants de cuir i si s’escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius.
Camions i traginadores de trabuc “dúmpers” de gran tonatge

S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària.

Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dúmpers” hauran d’estar en possessió del corresponent permís de
conducció per al vehicle que condueixen.

Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrrega de terres en el camió o traginadora de trabuc “dúmper”, i abans d’iniciar-se el
transport, s’haurà de cobrir aquests amb una lona.

En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d’accés, s’hauran d’utilitzar topalls o
tascons que impedeixin fer el recorregut marxa enrere a més a més de tenir accionat el fre d’estacionament.

En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de circulació i les ordres dels senyalitzadores autoritzats.
Sempre s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades.

S’ha de triar el dúmper o camió més adequat segons la càrrega per transportar.

S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics.

S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega.

Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar l’absència d’obstacles aeris i de què la plataforma estigui plana i
sensiblement horitzontal.

Totes aquestes màquines hauran de tenir clàxon i llum de marxa enrere efectuant les maniobres sense cap brusquedat tot i
anunciant-les prèviament.

En tots els treballs el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d’emprar casc de seguretat quan surti de la cabina.

Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a prop de la maquinària, evitant la permanència
d’operaris sobre el basculador.

Durant les operacions de càrrega i descàrrega de la caixa basculadora :
el conductor s’haurà de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’una visera protectora.
s’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descàrrega i la càrrega estarà equilibrada quan es carregui.
s’han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega.
sempre que la maquinària es trobi a la cresta de un talús es respectarà la distància de seguretat.
si el bolquet és articulat, aquest s’ha de mantenir en línia.
si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les consignes pròpies en cada tipus d’obertura, tancament i
bloqueig de les portes.


Després de la descàrrega de la caixa basculadora :
- no s’ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculadora està totalment abaixada.

Traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada

Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en un pendent, s’hauran de
calçar les rodes.

A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases, talús, pous, s’haurà de col·locar un tauló
que impedeixi l’avenç de la traginadora de trabuc “dumper” més enllà d’una distància prudencial a la vorera del desnivell.

A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa i és prohibit el transport
d’objectes que surtin de la vorera de la caixa.

Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i és prohibit el seu ús com a transport pel
personal.

La càrrega situada al bolquet mai podrà dificultar la visió del conductor.
Retroexcavadora

S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines.

És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de senyalitzar a la part
exterior de la cabina del conductor.

En marxa enrera, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques.


Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà:
- Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar la visibilitat
- Comprovar el clàxon de marxa enrera.

En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament prefixada,

baixar el catúfol i recolzar-lo a terra.

Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present :
- Posar el fre d’estacionament.
- Posar en punt mort els diferents comandaments.
- Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria.
- Treure la clau de contacte.
- Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina.

S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de curts períodes, el motor en marxa ni la
cullera aixecada.
Planta de formigó

La planta de formigó s’ha d’instal·lar molt a prop de l’accés a l’obra, per poder evitar, així, el trànsit de camions cap a l’interior
de l’obra.

Abans de la instal·lació de la planta de formigó cal preparar el terreny, donant-li un cert vessament.

En la planta de formigó es procurarà que totes les escales i plataformes d’accés tinguin les corresponents baranes de
seguretat.

L’accés a la part superior, als sitges, per a la revisió de les vàlvules, haurà d’estar

Es garantitzarà, mitjançant punts de llum exterior, la il·luminació de la planta.

Si el subministrament de formigó fresc al tall es fa mitjançant camions formigonera s’haurà de senyalitzar els camins de
accés i és prohibit la neteja de la cisterna a l’interior de l’obra.

Si el subministrament del formigó fresc es fa mitjançant bombeig s’haurà d’ancorar els conductes per evitar moviments que
pugin deteriorar les conduccions, així s’haurà de netejar els conductes un cop acabat el procés de formigonat de cada jornada.

El subministrament elèctric es realitzarà mitjançant un quadre de zona, on hi figurarà obligatòriament, els interruptors
diferencials i magnetotèrmic per garantir la protecció contra contactes.
Bombeig de formigó

L’equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó haurà d’estar especialitzat en aquest tipus de treball.

La canonada de la bomba de formigó s’haurà de recolzar sobre cavallets, esbiaixant-se les parts susceptibles de moviment.

La mànega terminal d’abocada romandrà governada per un mínim de dos operaris alhora, evitant, així les caigudes per
possibles moviments incontrolats de la mateixa.

Abans d’iniciar el formigonat d’una determinada superfície, s’haurà d’establir un camí de taulons segur, sobre el qual es
recolzin els operaris que realitzen l’abocada dirigint la mànega des de castellet de formigó (torreta de formigonat).

La manipulació, el muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per un operari
especialitzat, evitant així, accidents per tampons o sobretensions interns.

Abans d’iniciar el bombament de formigó s’haurà de preparar el conducte (ficar greix a la canonada) enviant masses de
morter de dosificació, per evitar obturació del conducte.

És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja, si no s’ha instal·lat abans els dispositius de recollida a la sortida de la
mànega després del recorregut total del circuit.

En cas de detenció de la bola s’haurà de paralitzar la màquina, reduint la pressió a zero i desmuntant tot seguit la canonada.

Els operaris lligaran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a elements sòlids, allunyant-se del lloc
abans de què comenci el procés.

S‘ha de revisar de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba de formigó i s’haurà de tenir present que qualsevol altra
reparació de la màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats.

Posat que s’apliqués el bombeig de formigó mitjançant el camió amb braç desplaçable.

Caldrà estendre les potes estabilitzadores del camió abans de maniobrar per evitar la bolcada.
Serra circular

S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la serra.

S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per realitzar el tall.

S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, mitjançant un resguard, es deixarà
només una sortida per les llimadures.

S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.


Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades.

En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests moment no presentin la forma de
entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el disc.

S’haurà de complir a cada moment el RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual es dictaminen les disposicions
d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària.
Armadures

S’ha d’establir una zona d´aplec d’armadures ja treballades.

L’eslingat de les armadures per a l’elevació i el transport es realitzarà amb eslinges que garantissin l’estabilitat de la peça en
la seva manipulació.

S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall d’obra.

En el cas de la fabricació d’armadures en la mateixa obra, s’haurà de preveure una zona d’ubicació propera als accessos de
l’obra.

L’organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació dels ferros s’haurà de fer seguint la màxima
directriu, és a dir, es col·locarà primerament el magatzem de ferros no treballats, a continuació la cisalla, la plegadora i finalment el
taller de muntatge de cèrcols i graelles.

En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall d’obra net i endreçat.

Qualsevol màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra.

Tota la instal·lació elèctrica del taller es trobarà centralitzada en un quadre de zona on es trobaran els corresponents
diferencials i magnetotèrmics.

Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa estigui a prop del lloc on s’estigui realitzant la soldadura.

El grup convertidor de l’equip de l’instal·lació de la soldadura haurà d’estar convenientment aïllat de les seves parts actives.

En cas que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haurà de tenir present la normativa d’oxitallada.
Grues i aparells elevadors
En el cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, s’haurà de vetllar per à que es faci un correcte
eslingat.
L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4.
S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços.
Mai s’ha de forçar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es detectés deformacions o trencaments de
qualsevol dels seus fils cal desfer-se d’aquesta.
Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat.
En el cas de les eslinges metàl·liques, s’haurà de considerar la correcta situació i dimensió dels seus corresponents
dispositius.
El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat.
La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos.
Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que queda contemplat a la nostra legislació
vigent :

RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells d’elevació i la seva Manutenció.

Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova l’Instrucció Tècnica complementària MIE-AEM2 del Reglament d’Aparells
d’Elevació i Manutenció en referència a grues desmuntables per a l’obra.

RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament
d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues mòbils autopropulsades emprades.
Grueta o Cabrestant mecànic “Maquinillo”

En la col·locació de la Grueta “maquinillo” a la coberta caldrà garantir la seva estabilitat, per aquest motiu, en la realització del
forjat es col·locaran uns ferros d’espera per amarrar les potes estabilitzades de la Grueta “maquinillo”.

L’alimentació elèctrica del “maquinillo” es realitza a través del quadre de zona, que ha de tenir la seva protecció diferencial i
magnetotèrmica.

El “maquinillo” que cal instal·lar a l’obra haurà d’anar dotat de dispositiu limitador de recorregut de la càrrega en marxa
ascendent, comprovant-se la seva efectivitat després del muntatge.

El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de ganxo amb balda de seguretat.

El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de carcassa protectora de la maquinària amb tanca efectiva per a
l’accés a les parts mòbils internes.

S’ha de col·locar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de característiques de la Grueta tot ressaltant la
càrrega màxima que es pot elevar.


S’ha de comprovar, abans d’iniciar els treballs, que el ganxo d’elevació arribi a la cota de la rasant de subministrament de
material i en aquesta posició encara hi quedin tres espires, com a mínim, enrotllades en el cabrestant.

S’ha de garantir el correcte ancoratge de l’extrem del cable al cabrestant perquè quedi subjecte en cas de falsa maniobra.

S’ha de considerar que la secció del cable d’elevació sigui d’unes condicions que suporti la càrrega de trencament : càrrega
d’elevació x coeficient de seguretat (4).

L’altre extrem del cable anirà subjecte a la bola del ganxo, es realitzarà de manera que el llaç estigui format pels
corresponents sistemes de subjecció que calguin i es trobin convenientment instal·lats, que garanteixin la subjecció del cable a la bola
del ganxo.

L’operari haurà d’emprar casc de seguretat, granota de treball, guants de cuir i lona (tipus americà), botes de cuir de
seguretat i cinturó de seguretat que en tot moment es trobarà subjecte, convenientment, a un ancoratge independent del “maquinillo”.

La zona on es subministri el material per ésser hissat serà senyalitzada amb la placa d’advertència de càrrega suspesa.

En l’operació de manteniment de “maquinillo”, s’haurà de desconnectar aquest de l’alimentació elèctrica.
Carretó elevador

Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó.

Posat que es detectés qualsevol deficiència s’haurà de comunicar al servei de manteniment i deixar el carretó fora de servei.

Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment paletitzada, fleixada i ubicada
correctament.

Al procés de conducció del carretó s’hauran de considerar els següents punts :
no s’ha de permetre que pugi cap persona al carretó.
s’ha de mirar en la direcció d’avançament i mantenir la vista en el camí que s’ha de recórrer.
s’ha de disminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat.
s’ha de cerciorar amb l’encarregat de l’obra dels camins aptes pel trànsit del carretó.
s’ha de transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues paletitzades).
no s’han de transportar càrregues que superin la capacitat nominal.
no es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en interiors.
s’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint una distància prudencial amb altres vehicles que el
precedeixin tot evitant avançaments.
s’han d’evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids.
s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les dimensions del carretó amb la càrrega que es
transporta.
quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada.
sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb la forquilla situada a 15 cm de terra.
en moviment, s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrera el senyal sonor intermitent.

En cas de transport fora de l’obra, el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb les assegurances reglamentàries.

Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt mort, el motor estigui parat,
els frens posats i la clau de contacte treta. Si el carretó es troba en un pendent, es calçaran les rodes; tanmateix la forquilla s’ha de
deixar en la posició més baixa.

Esdevé obligatòria la instal·lació al carretó d’un pòrtic antiimpactes i antibolcades.

La part superior del carretó ha de disposar d’un sostre protector contraimpactes i contra les inclemències del temps.
Toro, “Transpalet“ manual : carretó manual

Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions :
- Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat de càrrega del toro.
- Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de suportar i que aquesta estigui en bon estat.
- Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades.
- Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les forquilles.
- Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins al fons per sota de les càrregues, tot assegurant-se de que les dues
forquilles estan convenientment tancades sota el palet.

Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents punts :
- Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat el governall la palanca de comandament en posició neutra.
- Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut.
- Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no hi hagi cap obstacle al seu camí que pugui provocar qualsevol
incident.
- Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si aquesta és molt voluminosa, controlant la seva estabilitat.
- No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals.
- No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix.
- S’han de respectar els itineraris preestablerts.

- Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens situant-se l’operari al darrera de la càrrega, la
pendent màxima recomanada serà del 5%.

Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o sobre el muntacàrregues s’hauran de prendre
les següents precaucions :
- S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui suportar el pes del palet i del toro.
- S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma.

No s’haurà de parar el toro, s’hauran de prendre les precaucions necessàries perquè no es dificulti la circulació.

En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a un lloc previst d’estacionament i amb el fre
posat.

Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció al voltant per tal que no hi hagi res que pugui
fer malbé o desestabilitzar la càrrega en ser aquesta dipositada al terra.

També s’ha de comprovar que no hi hagi ningú a les proximitats que pugui quedar atrapat pel palet a les operacions de
descens de la mateixa.

Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de comunicar al servei de manteniment i deixarlo fora de servei.


Es revisaran de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba del morter i qualsevol altra reparació de la màquina es
realitzarà amb els circuits elèctrics apagats.

Grua mòbil
Caldrà tenir present :

Abans de realitzar qualsevol maniobra es col·locaran les potes estabilitzadores.*

No es treballarà amb el cable inclinat .
- S'haurà de complir en tot moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s' aproven l' Instrucció tècnica complementària
MIE-AEM 4 del Reglament d'Aparells d'Elevació i la Manutenció referent a grues mòbils autopropulsades.

Passarel·les
Formigoneres pasteres

Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una distància superior als 3 metres
de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el résc de caiguda a diferents nivells. Si es col·loca dintre de l’àrea d’influència de gir
de la grua torre es disposarà d’ un cobert per protegir la caiguda d’objectes.

Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert vessament.

La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un rètol amb la llegenda “ ÉS
PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES PERSONES NO AUTORITZADES”.

Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”, separat del camí dels
carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments.

S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada de l’operador de la formigonera
pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al mateix nivell per lliscament.

Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els òrgans de transmissió (corretges,
corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament.

Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per moviments descontrolats.

L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona.

La carcassa i la resta de parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a terra.

La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe.

El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica.

Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica.

Posat que la formigonera pastera es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de realitzar mitjançant la utilització d’un
balancí que la sospesi per quatre punts.

Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els conductes per evitar moviments
que puguin malmetre les conduccions, així com per netejar els conductes una cop finalitzat el procés de bombeig, de cada jornada.
Bombament del morter

L’equip encarregat de la manipulació de la bomba del morter haurà d’estar especialitzat en aquest tipus de treball.

La canonada de la bomba del morter, s’haurà de recolzar sobre cavallets, travant amb un tornapunta, baixant-se les parts que
siguin susceptibles de moviment.

La manipulació, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba del morter, estarà dirigit per un operari especialitzat, per
evitar accidents per obturaments o sobretensions internes.

Abans de l’inici del bombament del morter s’haurà de preparar el conducte (greixar canonades) tot enviant masses de morter
de dosificació, per evitar l’obturació del conducte.

És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja sense instal·lar abans els mecanismes de recollida a la sortida de la
mànega després del recorregut total del circuit.

En cas que es detingués la bola es paralitzarà la màquina, es reduirà la pressió a zero i desmuntarà a continuació la
canonada.

Els operaris lligaran la mànega terminal abans de començar el pas de la pilota de neteja, a elements sòlids, allunyant-se del
lloc abans d’iniciar-se el procés.


L’amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm.

Quan l’alçada d’ubicació de la passarel.la estigui a 2 o més metres d’alçada, s’haurà de disposar de barana de seguretat
(passamans, llistó intermedi i entornpeu).

El terra de recolzament de la passarel.la ha de tenir la resistència adequada i mai serà relliscós.

Les passarel·les es mantindran sempre lliures d’obstacles.

Les passarel·les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat.

S’ha de disposar d’accessos fàcils i segurs.

S’han d’instal·lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada.
Instal·lacions d’Higiene i Benestar:
S’ha de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, preveient la presa provisional d’aigua i
electricitat i l’evacuació d’aigües fecals.
Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant l’evolució d’aquests en el temps, i
tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats : canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques.

Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser :

mòduls prefabricats, o

construïdes a l’obra.
Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres :

vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats amb seients i casellers
individuals.

lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10 treballadors.

dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa per cada 10 treballadors.

inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de : un inodor per cada 25
treballadors i un inodor per cada 15 treballadores. Les dimensions mínimes dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada.

menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de la brossa, ventilació, calefacció i il·luminació.
Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls de vestuari, acoblant-se els
mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre.
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a prop de l’accés, perquè el
treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball.
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una zona per a la ubicació de les
instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es disposa d’espai en l’interior de l’edifici que s’està construint, s’hauran de
construir les Instal·lacions d’Higiene i Benestar seguint els paràmetres anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes
instal·lacions es trobin, també, a prop de les vies d’accés.

Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de complir a cada moment la
idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la temporada.
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors.
S’ha de preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal i col·lectiva.
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho permet.
S’han de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l’obra, i en el posat que estiguin
estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís municipal. Es senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles
aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb tanques per vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises
destellants durant la nit.

Barcelona, febrer de 2018
els arquitectes

Josep Miquel Roselló Jurnet, arqte.

Manel Sangenís Garcia, arqte.
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Plec de Condicions Particulars PART I (ESS)

En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en la segona part d'aquest plec, i
en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons
el qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del projecte d'obra, és coherent amb el
contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que comporti la realització de l'obra.
A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de l'obra com un capítol més del
mateix.
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució dels treballs, conforme a les
normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats.
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran ser modificades o substituïdes
per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica
convenientment motivada, sempre que no suposi disminució de l'import total, ni dels nivells de protecció continguts en l'estudi.
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de seguretat i salut en els projectes
d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de
seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra.
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats.
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97)
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part del Col·legi professional, per a
l'expedició de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per part de les Administracions publiques.
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es farà declaració expressa en l'Oficina de
Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l'estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic.
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97)
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en
el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció
del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el
contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en
l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les propostes de
mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord
amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 del RD.
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el promotor, abans de l'inici dels
treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució
de l'obra.
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i durant l'execució de l'obra podrà
recaure en la mateixa persona.
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l'execució de l'obra.
En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en matèria de seguretat i salut
durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a l'Administració publica que hagi adjudicat l'obra.
Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs anteriors seran assumides
per la direcció facultativa.

Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa.
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes.
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97)
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre d'incidències que constarà
de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de
Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent.
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució
de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa.
A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així
com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intevintents en l'obra, els representants dels
treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques
competents, que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen.
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, o quan no
sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores,
una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra.
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest.
Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97)
En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent
abans de l'inici dels treballs.
L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l'obra de forma visible, actualitzant-se si fos
necessari.
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97)
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de seguretat i salut al que es refereix
l'article del RD 1627/97.
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans
especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques competents.

Plec de Condicions Particulars PART II (ESS)

PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ
DE LES MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS PREVENTIUS:
Aspectes generals.
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer de 1.940, en vigor capítol VII.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 d'abril de 1997.
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E.
15 de Juny de 1.958.
 PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny de 1.937, ratificat el 12 de Juny
de 1.958.
 ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de
1.970, en vigor capítols VI i XVI.
 ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 16 de Març de 1.971, en vigor
parts del títol II.
 REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de Novembre B.O.E. 7 de
Desembre de 1.961.
 ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O. 12 de Gener de 1998. D.O.G.C.
2565 de 27 de Gener de 1998.
 REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de 28 de Juliol B.O.E. 3
d'Agost de 1.983.
 ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 1.987 B.O.E. 29 de Desembre
de 1.987.
 LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 1995.
 REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de Gener de 1997
 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23
d'Abril de 1997.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN
RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D.
488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997.
 FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL I
DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997.
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL
TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997.
 EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE
PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D.
1215/1997 de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS
MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de
25 d'Octubre de 1997.
 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.)
Condicions ambientals.
 IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940.
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL DURANT EL TREBALL.R.D.
1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989.
Incendis
 NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre de 1.996.
 ORDENANCES MUNICIPALS

Instal·lacions elèctriques.
 REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de Desembre de 1.968. Rectificat:
B.O.E. 8 de Març de 1.969.
 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ. D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9 d'Octubre de 1.973.
 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES.
Maquinària.
 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969. Modificacions: B.O.E. 17 de
Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972.
 EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 11 de
Desembre de 1.985.
 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny de 1.977. Modificacions
B.O.E. 7 de Març de 1.981 i 16 de Novembre de 1.981.
 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol de 1.986. Correccions B.O.E.
4 d'Octubre de 1.986.
 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de Gener de 1.986. Correcció
B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988.
 I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 1.988 Modificació
O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990.
 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de Juny de 1.989.
 I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E.
11 d'Abril de 1.991.
Equips de protecció individual (EPI)
 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de
20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per
R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE
PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997
Senyalitzacions.
 DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril
de 1997
 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC
Varis.
 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978.
 CONVENIS COL·LECTIUS.
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S.
Utilització d'Equips de Protecció Individual.
PROTECCIÓ DEL CAP
Casc de seguretat.
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS
Protecció individual dels ulls: Requisits.
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura
i tècniques relacionades.
Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes.
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos.

R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140
de 12/06/1997
U.N.E.-E.N. 397: 1995
U.N.E.-E.N. 166: 1996
U.N.E.-E.N. 169: 1993
U.N.E.-E.N. 170: 1993
U.N.E.-E.N. 170: 1993

PROTECCIÓ DE LES OÏDES
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
U.N.E.-E.N. 352-1: 1994
Part 1: Orelleres.
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
U.N.E.-E.N. 352-2: 1994
Part 1: Taps.
Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, U.N.E.-E.N. 458: 1994

us,precaucions de treball i manteniment.
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat de
protecció i calçat de treball d'ús professional
Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional.
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional.
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional.

U.N.E.-E.N. 344: 1993
U.N.E.-E.N. 345: 1993
U.N.E.-E.N. 346: 1993
U.N.E.-E.N. 347: 1993

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS
Equips de protecció individual contra caiguda d'altures.Dispositiu U.N.E.-E.N. 341: 1993
de descens.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part U.N.E.-E.N. 353-1: 1993
1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge rígida.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part U.N.E.-E.N. 353-2: 1993
2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Elements U.N.E.-E.N. 354: 1993
de subjecció
Equips
de
protecció
individual
contra
caigudes U.N.E.-E.N. 355: 1993
d'altura.Absorbidors de energia.
Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball i U.N.E.-E.N. 358: 1993
prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de subjecció.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Dispositiu U.N.E.-E.N. 360: 1993
anticaigudes retràctils.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Arnesos U.N.E.-E.N. 361: 1993
anticaigudes.
Equips
de
protecció
individual
contra
caigudes U.N.E.-E.N. 362: 1993
d'altura.Connectors.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Sistemes U.N.E.-E.N. 363: 1993
anticaigudes.
Equips de protecció individual contra la caiguda d'altura.Requisits U.N.E.-E.N. 365: 1993
generals per instruccions d'us i marcat.
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, assaigs, marcat.

U.N.E. 81 233: 1991
E.N. 136: 1989
U.N.E. 81281-1: 1989
E.N. 148-1: 1987
U.N.E. 81281-2: 1989
E.N. 148-2: 1987
U.N.E. 81281-3: 1992
E.N. 148-3: 1992
U.N.E. 81282 : 1991
E.N. 140: 1989
U.N.E. 81284 : 1992
E.N. 143: 1990
U.N.E. 81285 : 1992
E.N. 141: 1990
U.N.E.-E.N. 138:1995

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. Connexions
per rosca estàndard.
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials.
Connexions per rosca central.
Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. Connexions
roscades de M45 x 3.
Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, assaigs,
marcat.
Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. Requisits,
assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres mixtes.
Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos de
màscara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per utilitzar- U.N.E.-E.N. 139:1995
se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial tipo broquet. Requisits,
assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de protecció U.N.E.-E.N. 149:1992
contra partícules. Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb vàlvules U.N.E.-E.N. 405:1993
per protegir dels gasos o
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat.
PROTECCIÓ DE LES MANS

Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part1: Terminologia i requisits de prestacions.
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part2: Determinació de la
resistència a la penetració.
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part3:
Determinació de la resistència a la
permeabilitat dels productes químics.
Guants de protecció contra riscos mecànics.
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc).
Requisits generals pels guants.
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants i la contaminació
radioactiva.
Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics.
VESTUARI DE PROTECCIÓ
Robes de protecció. Requisits generals.
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del comportament
dels materials a l'impacte de petites partícules de metall fos.
Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids.
Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una protecció
química a certes parts del cos.
Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques
connexes. Part1: requisits generals.
Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar atrapat
per peces de màquines en moviment.
Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode
d'assaig per a la propagació limitada de la flama.

U.N.E.-E.N. 374-1:1995
U.N.E.-E.N. 374-2:1995
U.N.E.-E.N. 374-3:1995
U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.

388:1995
407:1995
420:1995
421:1995

U.N.E.-E.N. 60903:1995
Coordinador de Seguretat i Salut.
U.N.E.-E.N. 340:1994
U.N.E.-E.N. 348:1994
E.N. 348: 1992
U.N.E.-E.N. 467:1995
U.N.E.-E.N. 470-1:1995

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut qualsevol persona física legalment habilitada
pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. Es designat pel promotor en qualitat de
Coordinador de Seguretat:
a.- En fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte o
b.- Durant l’execució de l’Obra.
El Coordinador de seguretat i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.

U.N.E.-E.N. 510:1994

- Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut del Projecte:

U.N.E.-E.N. 532:1996

El Coordinador de seguretat i Salut en fase de Projecte, es designat pel Promotor quan en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin
varis projectistes. Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i salut durant l’elaboració del Projecte segons el R.D.
1627/1997 són les següents:

DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU
Dins de l’àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre decisions
ajustant-se als Principis Generals de l’Acció Preventiva ( Art. 15 a la L. 31/1995 ) :
1. Evitar riscos.
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar.
3. Combatre els riscos en el seu origen.
4. Adaptar al feina a la persona, en particular a la que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a l’elecció dels
equips i els mètodes de treball i de producció, amb l’objectiu específic d’atenuar l feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes
a la salut.
5. Tenir en compte l’evolució de la tècnica.
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perillo no en comporti cap.
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d’un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l’organització de la feina, les condicions de
treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball.
8. Adoptar les mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.
Promotor.
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que,
individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi o financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per si
mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.
- Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor

1. Designar el tècnic competent per a la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui necessari o es cregui
convenient.
2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut, facilitant al Projectista i al Coordinador respectivament, la
documentació i informació prèvia necessària per l’elaboració del Projecte i redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar
als mateixos les modificacions pertinents.
3. Facilitar que el Coordinador de la Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes las fases de l’elaboració del projecte i de
preparació de l’obra.
4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb
antelació a l’inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d’execució material de les mateixes.
5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al promotor de les seves responsabilitats.
6. Gestionar l”’Avís Previ” davant de l’Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives.
7. El Promotor es responsabilitza que tots el agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del Coordinador de
Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d’una eficàcia, pel cap baix equivalent.

1. Vetllar per a que en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en consideració els “Principis Generals
de la Prevenció en matèria de seguretat i salut” (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:
a.- Prendre les decisions constructives, tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball
que es desenvolupin simultània o successivament.
b.- Estimar la duració requerida per l’execució de les diferents feines o fases de treball.
2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de
concepció, estudi i elaboració del projecte d’Obra.
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, així com les previsions i
informacions útils per efectuar el seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors
(manteniment).
Coordinar l’aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l’estudi de Seguretat i Salut

- Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d’Obra:
El Coordinador de Seguretat i salut en fase d’execució d’obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en que intervé més d’una
empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. Les funcions de Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant
l’execució de l’obra segons el R.D: 1627/1997, són els següents:
1. Coordinar l’aplicació dels Principis Generals de l’Acció Preventiva (Art. 15 a la L.31/1995):
a.- En el moment de prendre les decisions tècniques i d’organització amb el fi de planificar les diferents tasques o fases de treball
que s’hagin de desenvolupar simultàniament o successivament.
b.- En l’estimació de la durada requerida per a l’execució d’aquests treballs o fases de treball.
2. Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i dels treballadors autònoms,
apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l’Acció Preventiva que recull l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l’execució de l’obra, i en particular, en les tasques o activitats al que es refereix l’article
10 del R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i Salut a les obres de construcció:
a.- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.

b.-

L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés, i la determinació de les
vies o zones de desplaçament o circulació.
c.- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d.- El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a
l’execució de l’obra, a fi de corregir els defectes que puguin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
e.- La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta
de matèries o substàncies perilloses.
f.- La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g.- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació dels residus i deixalles.
h.- L’adaptació, d’acord a l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de
treball.
i.- La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
j.- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l’obra o a prop del lloc de l’obra.
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PPS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que s’hi haguessin introduït: La
Direcció facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació del coordinador.
4. Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
5. Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcte dels mètodes de treball.
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l’obra les persones autoritzades.
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució de l’obra respondrà davant del promotor, del compliment de la seva funció com
staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a
l’execució material de l’obra. Qualsevol divergència serà presentada al promotor com a màxim patró i responsable de la gestió
constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que calgui.
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i subministradors d’equips,
eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.
Projectista.
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent
redacta el projecte.
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada amb l’autor d’aquest,
contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. Quan el projecte es
desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu
projecte.
- Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:
1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar els Principis generals de
l’Acció Preventiva (Art. 15 a la L.31/1995), prendre les decisions tècniques, constructives i d’organització que puguin afectar a la
planificació dels treballs o fases de treballs durant l’execució de les obres.
2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.

Director d’Obra.
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’obra o Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de
l’obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que el defineix, la llicència
constructiva i d’altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l’objecte d’assegurar l’adequació al fi proposat. En
el cas que el Director d’Obra dirigeixi a més a més l’execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització
del control de qualitatiu i quantitatiu de l’obra executada i de la seva qualitat.
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, contant amb la col·laboració del
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor.
- Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:

1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura projectada a les característiques
geotècniques del terreny.
2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d’obra dels productes de construcció, ordenant la realització dels
assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels medis auxiliars d’Utilitat Preventiva i
al Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut.
3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i assistència les instruccions necessàries per
a la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut integrada previstes en
el mateix.
4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat eventuals modificacions del projecte, que
vinguin exigides per la marxa de l’obra i puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les
disposicions normatives contemplades a la redacció del projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.
5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut
l’existència de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.
6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat i salut, amb els visats que siguin preceptius.
7. Conformar les certificacions parcials si la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb
el Coordinador de Seguretat i Salut.
8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots
els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i salut, s’anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.
9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i salut de l’obra finalitzada, per lliurarla al promotor, amb els visats que foren preceptius.
Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes.
- Contractista:
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el Promotor, el compromís
d’executar, en condicions de solvència i seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.
- Subcontractista:
És qualsevol persona, física o jurídica, que assumeix contractualment davant el Contractista, empresari principal, el compromís de
realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i el Pla de Seguretat del Contractista, pel
que es regeix la seva execució.
- Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:
1. El contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al projecte , directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a
la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut exigides en
el Projecte.
2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que habiliti per al compliment de les
condicions exigibles per actuar com a constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.
3. Designar al cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per
la seva titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra.
4. Assignar a l’obra els mitjans humans i materials que la seva importància ho requereixi.
5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en el contracte.
6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà
incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i
presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat.
7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de
Seguretat.
8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’Obra.
9. Aplicarà els Principis de l’Acció Preventiva que recull l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en
desenvolupar les tasques o activitats indicades en l’esmentat article 10 del R.D. 1627/1995:
a.- Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
b.- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte si s’escau, les obligacions que fan referència
a la coordinació d’activitats empresarials previstes en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència

complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l’annex IV del R.D. 1627/1997, durant
l’execució de l’obra.
c.- Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s’hagin d’adoptar pel que
far a la seguretat i salut de l’obra.
d.- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, i si
es el casa, de la Direcció Facultativa
10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de
Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que correspon directament a ells o, si s’escau als treballadors autònoms que
hagin contractat.
11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l’incompliment de les
mesures previstes al Pla, als termes de l’apartat 2 de l’article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses
Subcontractistes.
13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subscontractistes que acreditin per escrit que han realitzat,
per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal
exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació respecte als
treballadors que hagin de prestar servei a l’obra.
14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subscontractistes que concorren a l’obra han establert entre ells els mitjans
necessaris de coordinació.
15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als
Contractistes i Subcontractistes.
16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l’aplicació de Procediments i Mètodes de Treball
intrínsecament segurs (Seguretat Integrada), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a
l’obra.
17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l’inici de l’obra, el nom del Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del
Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d’Obra, o bé, delegarà
l’esmentada funció a altre tècnic. Cap d’Obra amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d’obra. El Director
Tècnic, o en absència el Cap d’Obra o l’Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a
l’obra.
18. El representant del Contractista a l’obra, assumirà la responsabilitat de l’execució de les activitats preventives incloses al present
Plec i el seu nom figurarà al Llibre d’Incidències.
19. Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d’Obra i/o Encarregat en el seu cas, l’incompliment de les
mesures preventives, a l’obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent.
20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com de l’específica vigilància i
supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu
laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors,
càlcul i dimensions dels Sistemes de Protecció Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de material, ordre d’execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues,
aparells d’elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d’estesa i canalitzacions de les companyies
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els
costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.
21. El Director Tècnic (o el Cap d’Obra), visitaran l’obra com a mínim amb una cadència diària i hauran de donar les instruccions
pertinents a l’Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l’obra durant la
realització de tot el treball que s’executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altre designada l’efecte, ‘s’entendrà que l’Encarregat
General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència
de qualsevol altre requisit formal.
22. L’acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l’emplaçament del terreny, les comunicacions,
accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretat necessàries, etc. I no podrà al·legar en el futur
ignorància d’aquests circumstàncies.
23. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d’assegurança necessària per a cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir
per motius de l’obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant
per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes,
industrials i /o treballadors autònoms que intervinguin a l’obra.
24. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a
tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s’anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o
Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d’Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els

representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre
d’Incidències, tot allò que consideri d’interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l’Obra.
25. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l’obra i els seus desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran
responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.
26. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l’obra i protecció de la mateixa, el control i
reglament intern de policia a l’entrada, per a evitar l’intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d’accessos i
l’organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d’obra.
27. El Contractista haurà de disposar d’un senzill però efectiu, Pla d’Emergència per a l’obra, en previsió d’incendis, pluges, glaçades,
vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d’obra, a tercers o mitjans i instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs.
28. El Contractista i/o Subcontractista tenen absolutament prohibit l’ús d’explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o
Direcció Facultativa.
29. La utilització de grues, elevadors o d’altres màquines especials, es realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de
grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d’un tècnic especialitzat
i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una còpia de cada títol d’habilitació signat per l’operador de la màquina i del
responsable tècnic que autoritzi l’habilitació avalant la idoneïtat d’aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.
30. Tot operador de grua mòbil haurà d‘estar en possessió del carnet de gruista segons la Instrucció Tècnica Complementària ”MIEAEM-4” aprovada per R.D. 837/2003 expedit per l’òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua
de l’Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treball de forma que es
pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.
31. El delegat del Contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons
especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s’utilitzin a l’obra compleixen totes i
cadascunes de les especificacions establertes a l’ITC ”MIE-AEM-4”.
Treballadors Autònoms.
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitza de forma personal i directa una activitat professional, sense cap
subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el
compromís de realitzar parts o instal·lacions de l’obra.
- Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:
1. Aplicar els Principis de l’Acció Preventiva que es recullen en l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en
desenvolupar les tasques o activitats indicades en l’article 10 del R.D. 1627/1997
2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l’annex IV del R.D. 1627/1997, durant l’execució de l’obra.
3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors, l’article 29 , 1,2 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals.
4. Ajustar la seva actuació en l’obra conforme al deure de coordinació d’activitats empresarials establertes en l’article 24 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d’actuació coordinada que s’hagi establert.
5. Utilitzar els equips de treball d’acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997 de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors.
6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors.
7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra i de la
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n’hi ha.
8. Els treballadors de l’obra hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):
a.- La maquinaria, els aparells i les eines que s’utilitzen a l’obra, han de respondre a les prescripcions de seguretat i salut,
equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l’empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors.
b.- Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l’obra, han d’utilitzar equipament de protecció
individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d’eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva
instal·lats a l’obra, segons el risc que s’ha de prevenir i l’entorn de treball.
Treballadors.
Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitza de forma personal i directa una activitat
professional remunerada per compte aliè amb subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant l’empresari,
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions
d’aquell..

- Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:
1. el deure d’obeir les instruccions del contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut
2. El deure d’indicar els perills potencials.
3. Té responsabilitat dels actes personals
4. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el
Pla de Seguretat i Salut (PSS).
5. Té dret a la consulta i participació, d’acord amb l’article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
6. Té dret a adreçar-se a l’autoritat competent.
7. Té el dret a interrompre el treballen cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat dels seus companys o tercers aliens a
l’obra.
8. Té dret de fer us i el fruit de unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment pel personal de l’obra,
suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.

Barcelona, febrer de 2018
els arquitectes

Josep Miquel Roselló Jurnet, arqte.

Manel Sangenís Garcia, arqte.
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Plànols i Fitxes
Plànols
ESS-Fase 1.1
ESS-Fase 1.2
ESS-Fase 2.1
ESS-Fase 2.2
Fitxes

Plànols

LLEGENDA

SENYALITZACIO EN CASCADA
LLUMINOSA
INTERMITENT
TANCAMENT DE MODULS TRANSP.
DE LES ZONES D'OBRA
TANCAMENT PERIMETRAL DE MOD.
TRANSPARENTS I ACCES D'OBRA
CREUAMENTS PEATONALS
BARANA
PAS ADEQUAT PER A VIANANTS

CASETA D'OBRA, VESTUARIS
I SERVEIS

ETIQUETA DE LLICENCIA D'OBRA

SENYALITZACIO I BALISSAMENT

ESPAI RESERVAT PER RESIDUS

COL.LECTOR CLAVEGUERAM EXISTENT

14
14
12
12

local
19

local
21

19

local
23

local
23

23
ESS-Fase 1 (1). e.: 1/200.
AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

CAP DEL PROJECTE

0

1

2.5

5

0

0.5

1.25

2.5

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.
FASE-1. Etapa 1

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb

ESS1F01

NOM FITXER:
ESS1F01

1
1
FULL.........DE.........

LLEGENDA

SENYALITZACIO EN CASCADA
LLUMINOSA
INTERMITENT
TANCAMENT DE MODULS TRANSP.
DE LES ZONES D'OBRA
TANCAMENT PERIMETRAL DE MOD.
TRANSPARENTS I ACCES D'OBRA
CREUAMENTS PEATONALS
BARANA
PAS ADEQUAT PER A VIANANTS

CASETA D'OBRA, VESTUARIS
I SERVEIS

23
4
ETIQUETA DE LLICENCIA D'OBRA

SENYALITZACIO I BALISSAMENT

ESPAI RESERVAT PER RESIDUS

COL.LECTOR CLAVEGUERAM EXISTENT

4

11

13

11

13

15

17

19

local
19

17

local
21

local
23

local
23

ESS-Fase 1(2). e.: 1/200.
AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

CAP DEL PROJECTE

0

1

2.5

5

0

0.5

1.25

2.5

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.
FASE-1. Etapa 1

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb

ESS1F02

NOM FITXER:
ESS1F02

1
1
FULL.........DE.........

LLEGENDA

SENYALITZACIO EN CASCADA
LLUMINOSA
INTERMITENT
TANCAMENT DE MODULS TRANSP.
DE LES ZONES D'OBRA
TANCAMENT PERIMETRAL DE MOD.
TRANSPARENTS I ACCES D'OBRA
CREUAMENTS PEATONALS
BARANA
PAS ADEQUAT PER A VIANANTS

CASETA D'OBRA, VESTUARIS
I SERVEIS

ETIQUETA DE LLICENCIA D'OBRA

SENYALITZACIO I BALISSAMENT

ESPAI RESERVAT PER RESIDUS

COL.LECTOR CLAVEGUERAM EXISTENT

14
14
12
12

local
19

local
21

19

local
23

local
23

23
ESS-Fase 2 (1). e.: 1/200.
AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

CAP DEL PROJECTE

0

1

2.5

5

0

0.5

1.25

2.5

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.
FASE-1. Etapa 2.

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb

ESS2F01

NOM FITXER:

ESS2F01

1
1
FULL.........DE.........

LLEGENDA

SENYALITZACIO EN CASCADA
LLUMINOSA
INTERMITENT
TANCAMENT DE MODULS TRANSP.
DE LES ZONES D'OBRA
TANCAMENT PERIMETRAL DE MOD.
TRANSPARENTS I ACCES D'OBRA
CREUAMENTS PEATONALS
BARANA
PAS ADEQUAT PER A VIANANTS

CASETA D'OBRA, VESTUARIS
I SERVEIS

ETIQUETA DE LLICENCIA D'OBRA

23
4
SENYALITZACIO I BALISSAMENT

ESPAI RESERVAT PER RESIDUS

COL.LECTOR CLAVEGUERAM EXISTENT

4

13

11

11

13

15

17

local
19

17

19

local
21

local
23

local
23

ESS-Fase 2(2). e.: 1/200.
AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

CAP DEL PROJECTE

0

1

2.5

5

0

0.5

1.25

2.5

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.
FASE-1. Etapa 2.

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb

ESS2F02

NOM FITXER:

ESS2F02

1
1
FULL.........DE.........

Fitxes

Baranes de seguretat
Amb sergent 2

Escales de mà
Detalls

A.
B.
C.

A. ESCALES DE MÀ
1.
Punt de recolzament
2.
Esglaons engalavernats
3.
Travesser d'una sola peça
4.
Base
5.
Fins a 5 m. màxim per escales simples
Fins a 7 m. per escales reforçades
6.
Mínim 1 m.

Tipus 1
Tipus 2
Tipus 3

B. MECANISMES ANTILLISCANTS
C. SUBJECCIÓ A LA PART SUPERIOR

Tanques
Tanca peatonal

A.
B.
C.

Rases
Perspectiva i detall

Planta
Alçat
Perfil

A.
B.
C.

PROTECCIÓ EN RASES
EN FORATS I OBERTURES
DETALL DE PASAREL.LA VIANANTS

Entibacions
Criteris de disseny

Entibacions
Tipus d'entibació

A.
B.
C.

Estrabament Lleuger.
Estrabament semilleuger.
Estrabament Complert.

Entibacions
Detalls entibació mòduls metàl·lics

Instal·lacions elèctriques
Esquema tipus

Zona A. Risc principal contacte indirecte.
Zona B. Risc principal contacte directe.

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

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
10.
11.
12.
13.

Armari de distribució general, fabricat en material aïllant.
Línia subterrània
Muntants
Presa de terra
Aïllament reforçat
Aïllament reforçat
Comandament de tall general, exterior
Armari interior a l´edifici ( petita potència )
Armari exterior a l´edifici ( gran potència )
Connexió terres de protecció en espera per a l´edifici definitiu.
Anell en el fons de l´excavació
Conductor de protecció incorporat a les canalitzacions i cables.
Circuit de posada a terra

A.

Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja
sensibilitat retadardat per a alimentar les diferents màquines de potència exteriors a l´edifici.
Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja sensibilitat
retardat per a alimentar els diferents muntants.

B.

Instal·lacions elèctriques
Instal·lació elèctrica

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Connexió a l´armari de distribució general.
Connexió a terra o conjunt de connexions de terra interconnectades.
Pis.
Pis.
Planta baixa.
Anell protector soterrani.

Senyalització
Advertiment

Senyalització
Prohibició

Senyalització
Obligació

IV. Pressupost (ESS)

PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUIS COMPANYS. SENTMENAT. Vallès Occidental.
Estudi de Seguretat i Salut

IV

Pressupost

El pressupost d’execució material total de l’obra es de 309.842,00 € , sent el corresponent al capítol de Seguretat i Salut de:
3.718,10 €.

Annex 12.

Gestió de residus

1

1.2

Memòria

Estimació de la generació de residus en tones,m3 i per fases d’obra.

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que es preveu generar
per poder planificar la seva correcta gestió. L’estimació reuneix els següents requisits:

Índex
1

Memòria

1.1
1.2
1.3
1.4

Mesures de minimització i prevenció de residus
Estimació de la generació de residu s en tones,m3 i per fases d’obra.
Operacions de gestió de residus.
Moviment de terres i enderrocs.

1

Mesures de minimització i prevenció de residus.

- Els residus estan quantificats per tipologies i fases d’obra. En aquest cas una única fase, tot i fer-se per parts, aquestes són totes
elles correlatives.
- Els residus s’han estimat en tones i en metres cúbics.
- Els residus estan codificats segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)1
Els codis de les taules que a partir d’ara aniran acompanyats d’un asterisc (*) indiquen que es tracta d’un residu especial o perillós,
d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus. Cal remarcar que no hi ha residus d’aquestes característiques en l’obra que ens ocupa
en aquest projecte.

El present Estudi de Gestió corresponent a les obres d’execució de la pl. Lluis Companys de Sentmenat pretén delimitar i
identificar aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la
construcció i demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. S’adjunta el model de fitxa amb les accions de
minimització i prevenció, tot i que corresponen a tasques d’edificació s’han tingut en compte aquelles bones pràctiques i mesures
que poden ser d’aplicació o assimilables a feines pròpies de projectes d’urbanització,
Taula 1
1 MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS
MODEL DE FITXA D'ACCIONS DE PREVENCIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
No.

Descripció de la Bona Pràctica (BP) adoptada pel TÈCNIC durant la fase de projecte:

Sí

1

S'ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament?

x

2

Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé generar residus?

x

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?

x

4

S'empren sistemes d'encofrat reutilitzables?

5

S'ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra. La reutilització dels materials en la
pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguina unes característique

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 fàcilm

9

Des d'un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d'una forma global, s'han utilitzat materials que incorporin
material reciclat (residus) en la seva producció?

10

...(Altres bones pràctiques).

No

no són d'aplicació
x
Són soterrades per tant no hi ha
formació de regates

x

x

Tot seguit s’adjunten en forma de fitxes per fases d'obra (F1, F2 i F3) els valors de referència extrets de la web de l’Agència de
Residus de Catalunya, corresponents als residus d’excavació, residus de vial, i residus d’urbanització.

minimització
gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS

Situació:
Municipi :

PLAÇA LLUÍS COMPANYS
SENTMENAT

Comarca :

VALLÈS OCCIDENTAL

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

Terres d'excavació

Densitat real

3

3

(m )

Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002

Pes

(tones/m )

(tones)

Volum aparent
3
m

grava i sorra compacta

1.043,007

1,833

1.911,831

1.251,608

grava i sorra solta

0,000

1,700

0,000

0,000

argiles

0,000

2,100

0,000

0,000

terra vegetal

0,000

1,700

0,000

0,000

0,000

1,800

0,000

0,000

0,000

1,800

0,000

0,000

0,000

1,000

0,000

0,000

pedraplé
terres contaminades

170503

altres

3

1.043,007 m

Total excavació
Destí de les terres i materials d'excavació

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

1.911,831 t

1.251,608 m

no es considera residu

és residu

reutilització

abocador

altra obra

mateixa obra

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

3

no

no

no

Residus de construcció totals PER A OBRES D'URBANITZACIÓ (FASE D'ACABATS)
2

1.676,41 m

Superfície construïda

Codificació residus LER

Pes

Ordre MAM/304/2002

(tones/m )

sobrants d'execució

2

Pes residus

Volum aparent

(tones)

(m /m )

3

2

Volum aparent
3

(m )

0,006518

10,927

0,008802

14,756

obra de fàbrica ceràmica

170102

0,000038

0,064

0,000042

0,071

formigó

170101

0,005333

8,940

0,003810

6,387

petris barrejats

170107

0,000147

0,246

0,003650

6,119

guixos

170802

0,000000

0,000

0,000000

0,000

0,001000

1,676

0,001300

2,179

altres

embalatges

0,000201

0,337

0,000853

1,429

fustes

170201

0,000047

0,079

0,000189

0,317

plàstics

170203

0,000029

0,049

0,000190

0,318

paper i cartró

170904

0,000011

0,018

0,000158

0,265

metalls

170407

0,000114

0,191

0,000316

0,530

0,006719

11,26 t

0,009655

3
16,19 m

Total residu edificació

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

codificació

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

Obra:

URBANITZACIÓ

quantitats

octubre de 2010. V4

REAL DECRETO 105/2008

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

tipus

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

( Font: Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC )
octubre de 2010. V4
Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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URBANITZACIÓ

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

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

si
si
-

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

si
si
-

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

Volum
3

m (+20%)
terra vegetal

Reutilizació
a la mateixa obra

Per portar a l'abocador

a altra autoritzada

0,000

0,000

0,000

0,000

1.251,608

189,326

1.062,282

0,000

argiles

0,000

0,000

0,000

0,000

altres

0,000

0,000

0,000

terres contaminades

0,000

graves/ sorres/ pedraplé

Total

0,000
0,000

189,326

1.251,608

1.062,282

0,000

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

tones

Projecte

cal separar

Formigó

R.D. 105/2008

80

8,94

no

Maons, teules i ceràmics

40

0,06

no

inert

Metalls

2

0,19

no

no especial

Fusta

1

0,08

no

no especial

Vidres

1

inapreciable

no

no especial

Plàstics

0,5

0,05

no

no especial

Paper i cartró

0,5

0,02

no

no especial

inapreciable

inapreciable

si

Especials*

tipus de residu
inert

especial

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

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus
R.D. 105/2008
Contenidor per Formigó
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
DECRET 89/2010

no
no

projecte*
no
no

Contenidor per Paper i cartró

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no
no
no
no
no
no

si

si

Contenidor per Metalls

no

Contenidor per Fustes

no

Contenidor per Plàstics

no

No especials Contenidor per Vidre

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

no

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

URBANITZACIÓ

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat
Instal·lacions de valorització

si

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

si

si

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

gestor

adreça

codi del gestor

LA VALLENSANA (DIP. CONTROLAT DE RUNES I
ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUC. DE BADALONA

PARATGE DE LA CARRETERA VALLENSANA
(BADALONA) TF: 93.414.74.88

E-840.03

DIPÒSIT CONTROLAT DE RUNES I ALTRES RESIDUS DE POL. IND. CAN CANYADELL, URB CAN PI DE LA SERRA
E-815.03
LA CONSTRUCCIÓ DE RUBÍ (CAN CANYADELL)
(RUBÍ) TF: 93.586.46.44
POL. IND. ZONA FRANCA C/D, SECTOR B, 60
Triatge i transferència de paper, cartró,
CENTRE DE TRIATGE DE BARCELONA, S.A.
E-790.02
(BARCELONA) TF: 902.100.635
plàstics, vidre, fustes, metalls
Terres i Runes

Triatge i transferència de paper, cartró,
CESPA, GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A.
plàstics, vidre, fustes, metalls i runa

POL. IND. ZONA FRANCA SECTOR C, C/4, S/N
(BARCELONA) TF: 93.336.71.00

E-174.96

Classificació i emmagatzematge de
runes

TRANSPORTS CUATRECASAS, SL

C/ VIA TRAJANA, 42 (BARCELONA) TF: 93.434.22.80

E-959.06

Perillosos

ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.

CAN PALÀ, S/N (CASTELLOLÍ) TF: 93.804.71.31

E-01.89

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Costos*
Classificació a obra:

-

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

Transport:

La distància mitjana al abocador : 10 Km

Gestor: runa neta (separada):

0,00

Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres
Contenidors de 5 m3 per cada tipus de residu

Gestor: runa bruta (barrejat):
Especials**: nº transports a 200 €/ transport

8,00

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres:
Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

0,00

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

4,29

1
0,00

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

RESIDU
Excavació
Terres
Terres contaminades

Volum
m3 (+20%)
0,00
0,00

-

Classificació
€/m3
-

Transport
3
4,29 €/m
-

Valoritzador / Abocador
3
€/m3
0,00 €/m
0,00
0,00
0,00
runa neta

Construcció
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Petris barrejats

m3 (+35%)
8,62
0,10
8,26

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

0,72
0,43
inapreciable
0,43
0,36
2,94

Perillosos Especials

inapreciable

-

runa bruta

3
0,00 €/m
-

36,99
0,41
35,44
3,07
1,83
1,84
1,53
12,62

8,00
€/m3
68,98
0,77
66,08

-

5,72
3,42
0,00
0,00
200

0,00

93,74

0,00

344,97
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Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :
3

El volum de residus aparent és de :

16,19 m

El pes dels residus és de :

11,26 tones

El pressupost de la gestió de residus és de :

438,71 €

9.774,38 euros

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

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

octubre de 2010. V4

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

pressupost

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

octubre de 2010. V4
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

URBANITZACIÓ
documentació gràfica

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

CONTENIDOR 9 M

3

Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

1

unitats

1

unitats

-

unitats

1

AMB TAPES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 5 M 3

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

CONTE NIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

unitats

-

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

Bidó 200 L .Apte per residus especials

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

-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes
d'execució, previ acord de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :
Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

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

-

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

octubre de 2010. V4 ( Font: Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- IT

tècniques

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

UTBANITZACIÓ
plec de condicions
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

URBANITZACIÓ
fiança

FIANÇA
FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

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

Previsió inicial del Estudi

Percentatge de
reducció per
minimització

Total excavació

0,00 tones

Total construcció

11,26 tones

Previsió final del Estudi

0,00 tones
0,00 %

11,26 tones

Si per les previsions del Pla de gestió de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació de
residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà i les
noves dades es faran arribar a :
L'Ajuntament d'/de SENTMENAT
Càlcul de la fiança
Residus de excavació *

0,00 tones

11 euros/ tona

0 euros

Residus de construcció *

11,26 tones

11 euros/ tona

123,90 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança
* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

11,26 tones
150,00 euros

1.3

Operacions de gestió de residus.

Aquest apartat s’inclou per deixar constància del ventall d’operacions i d’instal·lacions destinades a la gestió dels residus que cal
preveure des de la fase de projecte. L’obra té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es
considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més adequades per a la
nostra obra d’acord a:
- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra.
- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ.
- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als dipòsits controlats, els costos econòmics
associats a cada opció de gestió, etc.
Pel volum de residus generats no es necessari i de fet tampoc es possible, la seva reutilització dintre de la pròpia obra. De fet tampoc
cal una separació de cadascun dels residus, al no assolir-me els mínims que marca la llei per fer la separació selectiva dintre de
l’obra. Tot i així s’ha considerat sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en la gestió dels residus de
construcció i demolició de l’obra i s’ha tingut, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.
Per això es valora una separació mínima dels residus en els dos tipus bàsics generats en aquest projecte, que són els Inerts i el No
especials, per fer viable la gestió mínima de separació selectiva en les plantes especialitzades. Es important recordar que la
classificació en origen (a la mateixa obra) per mínima que sigui, dels residus de construcció i demolició és el factor que més influeix
en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un carregat
amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge.
Dintre de l’obra hi ha ubicats dos contenidors en una zona perfectament accessible al tràfic pesat on poder dipositar els residus en
aquests dos grans grups. Donat el procés de l’obra, s’ha considerat d’una banda el procés d’enderroc i excavació, el mes significatiu
i el procés de construcció, generador d’escassos residus. El primer generaria dos residus mínimament classificables, per una part i
en moments diferents i independents, recolliria tot el paviment actual de formigó de la plaça amb una part molt petita de restes
ceràmiques (residus barrejats d’enderroc, No especials) i el paviment d’asfalt (residus barreges bituminoses, No especials), i per
l’altre els residus de terres i pedres propis del rebaix del terreny i de l’excavació de rases (terres i pedres, Inerts). El procés de
construcció generaria com el cas anterior dos gran grups perfectament segregables en contenidors separats. Els materials Inerts,
coms són les restes de formigó i material petri, i els No especials amb els plàstics, fustes, metalls i embalatges.
Les plantes proposades són de dos tipus:
Gestió de Terres i Runes, SA. Planta de Reciclatge al Port de Barcelona. Av. de l’Estany del Port, 62. 08820 El Prat de Llobregat.
Telèfon 93 4147488.
Centre de Triatge de Barcelona. SA. Planta de Transvasament a Barcelona. Polígon Industrial de la Zona Franca C/Sector B, C/D, 60.
08040 Barcelona. Telèfon 902 100635
1.4

Moviment de terres i enderrocs.

Per dur a terme l’enderroc de paviments i obertures de rases, i la seva gestió es fa segons les etapes previstes dins les tres
fases que es preveuen portar a terme a l'obra.
1.5

Prescripcions ambientals
2.1. Vectors no afectats.
Tal i com s’ha detallat en l’apartat A16.2 Les obres els treballs previstos s’emmarquen en la tipologia habitual d’intervencions de millora sobre teixits
urbans consolidats de ciutat. Aquestes obres es caracteritzen per alterar mínimament l’entorn urbà i per tant les afectacions mediambientals que
porten associades les obres. En aquestes obres en particular els vectors ambientals que tot seguit es relacionen no experimenten cap tipus
d’afectació o no es considera apreciable.
- Atmosfera
- Hidrologia
- Energia
- Flora i fauna
- Paisatge
2.2 Vectors afectats. Mesures correctores
En relació als vectors relacionats caldrà que el contractista reculli les directrius que queden determinades en els següents apartats
2.2.1. Població.
- Avaluació de barreres arquitectòniques:
El projecte recull les zones destinades a l’abassegament de materials, a l’abassegament de residus i a la zona de neteja de canaletes. El contractista
haurà de presentar a la Direcció d’execució per la seva aprovació, una proposta dels punts escollits per totes aquestes activitats, la gestió dels
espais que es pensa aplicar i un estudi de restauració dels mateixos. Les mesures a prendre hauran d’especificar-se en projecte.
La informació a la població es canalitzarà a través dels representants de la població (Ajuntament, associacions), mitjans de comunicació (radio,
premsa) i s’atendran particularment les consultes dels afectats que així ho requereixin. Tots els serveis que es vegin afectats hauran de ser
restituïts. Està prohibit col·locar a les vies urbanes qualsevol tipus d’obstacles, objectes, o fer-hi instal·lacions que limitin o facin perillosa la lliure
circulació de vianants o vehicles, en especial les que dificulten els desplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda, d’acord amb la Llei
20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
El titular del permís o la persona que executi els treballs, obres o instal·lacions serà el responsable de prendre i mantenir les mesures de seguretat
adients, en especial el què es refereix a la vigilància, delimitació, protecció, senyalització i il·luminació d’obstacles.
Per evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran les oportunes senyals d'advertència de sortida i d’entrada de camions, de limitació de
velocitat, als vials, a les distàncies reglamentàries. Es senyalitzaran els accessos de l'obra, prohibint-ne el pas a tota persona aliena a la mateixa,
col·locant-ne en el seu cas els tancaments oportuns. El personal responsable de l’obra s’encarregarà - al seu càrrec - de dirigir les operacions
d’entrada i sortida, avisant als vianants a fi d’evitar accidents. Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni
maquinària d’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada.
Per raons econòmiques, l'obra es planificarà en el menor temps possible reduint, en conseqüència, les afeccions en fase d'execució.

Pressupost de la gestió dels residus

Les partides del pressupost corresponents al projecte de reurbanització de la pl. Lluis Companys destinades al transport i a l'
instal.lació autoritzada i la deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb la classificació a peu d'obra, de tots els residus d'obra pugen
a la quantitat de: 15.205,63€

- Avaluació del trànsit, accessibilitat de vianants i vehicles:
Els contenidors es situaran de forma que no dificultin el pas de vianants o vehicles ni la sensibilitat de la circulació. En qualsevol cas s’hauran de
respectar els criteris d’amplada de pas dels passos de vianants adaptats.
Dins la zona de l’obra no es podran estacionar vehicles particulars no vinculats directament a l’execució de l’obra. Si no hi ha espai suficient dins de
l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat per a aquest fi fora de l’obra.
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dins de l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle
en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran
les mesures següents:
• Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm., delimitant el camí per tots dos costats i es col·locarà la senyalització
que correspongui. Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques i es netejarà el paviment.
• Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada.
Caldrà estudiar les diferents afectacions de l’execució de l’obra, com ara desviaments de trànsit, accessos.
És important que no apareguin problemes d'accés a cap punt de l'obra. És prohibit col·locar qualsevol tipus d’obstacles o d’objectes, o fer-hi
instal·lacions que limitin, dificultin o facin perillosa la lliure circulació de vianants o vehicles.
Es reposarà adequadament la senyalització horitzontal afectada i es construiran guals adaptats en els passos afectats per l’obra.
Es tindrà especialment cura de no provocar barreres arquitectòniques durant l’execució de l’obra. S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un
pas mínim d’amplada per la vorera o per la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o cal envair el
carril de circulació i desviar el trànsit rodat, serà necessari col·locar les proteccions i la senyalització que correspongui i contactar prèviament amb
Guàrdia Urbana.

pintures.
Es prendran les mesures adients per fer compatible l’obra amb l’accés a aparcaments privats (senyalització, xapes metàl·liques per al trànsit rodat)
La programació de l’obra que es proposi haurà de tenir en compte les interferències a la població. En cas de ser necessari es plantejaran els
desviaments adequats, per tal de mantenir la mobilitat de la població afectada amb les adequades condicions de seguretat viària.
La construcció de l'obra es portarà a terme tenint en compte, en tot moment, les indicacions establertes en l’Estudi de Seguretat i Salut.

. Tots aquests materials s’hauran d’emmagatzemar separadament dels altres residus, en indrets estancs i a ser possible, tancats (per ex. fora de les
zones de trànsit; sobre superfícies impermeabilitzades o cubetes de contenció; protegides de la pluja i raigs solars, casetes d’obra, bidons,
contenidors específics) que evitin l’afecció del medi en cas de vessament o fuita accidental, i en enclavaments de fàcil accés. Les fraccions
perilloses s’hauran d’etiquetar adequadament indicant la data d’inici de l’emmagatzematge, donat que aquest no podrà superar els sis mesos
d’estada en obra.

- Formació específica dels operaris:
Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de
Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es
proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on
signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació.

. Quedarà específicament prohibit el vessament directe dels olis i d’altres substàncies contaminants en aigües superficials, interiors, en aigües
subterrànies, en la xarxa de clavegueram i en els sistemes de sanejament o evacuació de les aigües residuals.
. Finalment, els residus perillosos hauran de ser retirats pel transportista i gestor autoritzat. El contractista haurà de facilitar a l’Administració
competent les dades de l’empresa gestora i els fulls de seguiment dels residus retirats, degudament complimentats.
- Formació específica dels operaris:

2.2.2. Residus
Generació, segregació i gestió dels residus de la construcció:

.Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental i garantir que coneixen els símbols de
perillositat i interpretar les frases de risc. S’aprofitaran les reunions de Seguretat i Salut per informar als operaris de quina manera s’han de
comportar per donar compliment a les actuacions que es proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri
nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació.

- Segregació i gestió de residus:
.La gestió dels residus generats a les obres es realitzarà d’acord amb el que disposa el Reial Decret 105/2008 d’1 de Febrer, pel que es regula la
producció i gestió de residus de construcció i demolició, la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora
dels residus de la Generalitat de Catalunya. Tanmateix, s’hauran de tenir en compte les normatives i ordenances d’àmbit local (ciutat de Barcelona).
Els arquitectes,
.La gestió dels olis usats es realitzarà d’acord amb l’Ordre de 28 de febrer de 1989 del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme i l’Ordre de 13 de
juliol de 1990, per la que es regula la gestió dels olis usats, a més de l’Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i
eliminació dels olis usats de la Generalitat de Catalunya.
.La gestió de runes i altres residus de la construcció es realitzarà d’acord amb el que estableix el Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació
del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador de runes i altres residus de la construcció.
.El Contractista estarà obligat a recollir, transportar i dipositar adequadament les runes i demés materials d’obra, estant específicament prohibit
abocar-los en indrets externs a les àrees habilitades per aquesta finalitat.
.Per tant, els residus classificats com inerts (principalment terres i roques sobrants de les excavacions) s’hauran de dipositar en els enclavaments
habilitats com a tal, i autoritzats per l’Administració competent.
.Pel que fa als residus plàstics, metàl·lics, cartrons i fustes, assimilables als domèstics, es prioritzarà la seva valorització en obra, essent necessari
habilitar espais de recollida selectiva per a cada fracció, en indrets de fàcil accés i separats de la resta de materials aplegats, degudament
senyalitzats i identificats.
.Finalment, tots els residus no perillosos hauran de ser retirats pel transportista i gestor autoritzat. El contractista haurà de facilitar a l’Administració
competent les dades de l’empresa gestora i els fulls de seguiment dels residus retirats, degudament complimentats.
- Aigües residuals sanitàries de serveis d’obra:
. Les aigües residuals sanitàries generades en la zona d’oficines i serveis de l’obra, s’hauran de sotmetre a depuració, quan pel seu enclavament
sigui impossible connectar-les a la xarxa de clavegueram.
. S’ha de definir l’empresa autoritzada de la gestió d’aquests residus al llarg de l’obra.
. El contractista assumirà el sistema de tractament o les mesures oportunes per evitar la contaminació provocada per l'ús de les instal·lacions de
lavabos i dutxes. La proposta del contractista haurà de ser aprovada per la Direcció d’execució.
. S’ha de garantir el correcte funcionament del sistema de sanejament i regular els abocaments líquids a la xarxa en funció de les seves
característiques físico-químiques i la correcta execució de les connexions de servei a la xarxa de clavegueram.
. Impossibilitat de connectar a la xarxa de clavegueram: en aquests casos, serà necessari instal·lar sanitaris mòbils.
. L'estudi de Seguretat i Salut contempla les instal·lacions necessàries pel personal de l'obra (menjador, vestuaris, serveis).
- Residus especials:
. Els materials que poden esdevenir contaminants, es col·locaran en emplaçaments situats fora de l’abast de les zones inundables per avingudes
ordinàries. Aquesta mesura es fa extensible a la resta de substàncies i materials d’obra perillosos i potencialment contaminants que requereixin ser
emmagatzemats temporalment mentre durin les activitats constructives.
. Els principals residus perillosos que es generen en una obra solen ser, olis usats i lubricants, i en menor proporció bateries, piles i restes de
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LLEGENDA DE MATERIALS

ESPLANADES
E1.- ESPLANADA NATURAL COMPACTADA AL 95%.
FERMS (BASES I SUBASES) .
B1.- TOT-U GRANULAR COMPACTAT 98%, 20 CM. AMB GRANULOMETRIA INFERIOR A 1/3
DE LA CAPA A ESTENDRE.
B2.B.2.2.- GRUIX 22 CM (PAS DE VEHICLES).
B3.-.

DE C.P. SOBRE EL MORTER D'ASSENTAMENT PER A REBUDA DEL PAVIMENT.
B4.-.

DE C.P. SOBRE EL MORTER D'ASSENTAMENT PER A REBUDA DEL PAVIMENT.
B5.-

FERMS (PAVIMENTS, ENCINTATS I RIGOLES) .
P1.- PAVIMENT DE PEDRA ARTIIFICIAL:
P1.1.- LLAMBORDA BICAPA, DIMENSIONS 10x10x8 cm. MODEL TEGULA SIX DE BREINCO. COLORS ARENA.
P1.2.- LLOSA MODEL VULCANO DE 40X20X8 CM DE GRUIX. COLOR ARENA.
*REJUNTAT AMB BEURADA DE MORTER TIPUS PCI PAVIFIX CEM (INCLOU NETEJA DE BEURADA).

P2.P3.P4.-

P5.-

ESCALA DE MANTENIMENT FORMADA PER:
HM-20/P/12/II a , ACABAT REMOLINAT. MATAVIUS DE 2X2 cm.

- REPLANS
P6.P7.-

ACABAT REMOLINAT.

PECES DE GUAL I CAP DE GUAL, SEGONS DETALLS DE PROJECTE.
P7.1.- GUAL TIPUS T-150 PER VEHICLES. DE GRANIT GRIS QUINTANA ACABAT FLAMEJAT. LONGITUD 6.40 m, INCLOSOS CAPS DE GUAL .
P7.2.-

P8.-

PAS DE VIANANTS:

R1.-

VORADA DE GRANIT GRIS QUINTANA ACABAT FLAMEJAT , AMB CANTELL ARRODONIT R=2 cm EN UNA CARA:
R1.1.- DIMENSIONS 12X80X25(h).
R1.2.- DIMENSIONS 12X80x80(h).

R2.

R3.
R4.*

R1.4.- DIMENSIONS 12X80X42(h).
RIGOLA DE GRANIT GRIS QUINTANA FLAMEJAT:
R2.1.- 20X30X20X8 CM.
R2.2.- 10X30X7 CM.

ELS FINALS DE PAVIMENT DE LLAMBORDA S'ENCOFRARAN PER TAL DE GARANTIR L'ESTABILITAT DE LA VORADA.

ELEMENTS URBANS.
M1.- ESCOSSELL D'ACER GALVANITZAT DE 20cm I GRUIX 8mm.
M1.1.- DIMENSIONS 80X80 cm.
M1.3.- DIMENSIONS 140X100 cm.
M1.4.M1.5 .M1*.M2.- PECES ESPECIALS DE GRANIT GRIS QUINTANA ACABAT FLAMEJAT (TOPALL PLACES APARCAMENT). SEGONS DETALL PROJECTE.
M4.-

. TOT
M5.-

DE DIMENSIONS 12X60X80 CM, AMB CANTELLS ARRODONITS

M6.M7.-

SEGONS DETALL.
JOCS INFANTILS DE NOU PARC COLOMER, COLORS A DECIDIR PER LA D.F:
M7.1.M7.2.- JOC DE MOTLLES, MODEL TORTUGA. REF.: CLAS-M108. EDAT: 3-6 ANYS.
M7.3.- JOC DE MOTLLES, MODEL PORC. REF.: CLAS-M102. EDAT: 3-6 ANYS.

M8.-

M9.M10.- PILONA MODEL BARCELONA.
M11.- PAPERERA ESMALTADA AL FOC. MODEL BARCELONA, 70L.
M12.M13.M14.1M14.2
M15.- CONTENIDORS DE RECOLLIDA SELECTIVA EXISTENTS.
M16.- BARANES:

14

PER MANTENIMENT.VEURE DETALL.

14
12

ESTRUCTURA .
E1.-

12

E2.SANEJAMENT.
S1.S2.S3.-

ENLLUMENAT:
En1.-

local
21

19

local
23

local
23

23
PLANTA MATERIALS-1. e.: 1/200.
AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

CAP DEL PROJECTE

0

1

2.5

5

0

0.5

1.25

2.5

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb
PLANTA-DE-MATERIALS

02AF01

NOM FITXER:

02AF01

1
1
FULL.........DE.........

LLEGENDA DE MATERIALS

ESPLANADES
E1.- ESPLANADA NATURAL COMPACTADA AL 95%.
FERMS (BASES I SUBASES) .
B1.- TOT-U GRANULAR COMPACTAT 98%, 20 CM. AMB GRANULOMETRIA INFERIOR A 1/3
DE LA CAPA A ESTENDRE.
B2.B.2.2.- GRUIX 22 CM (PAS DE VEHICLES).
B3.-.

DE C.P. SOBRE EL MORTER D'ASSENTAMENT PER A REBUDA DEL PAVIMENT.
B4.-.

DE C.P. SOBRE EL MORTER D'ASSENTAMENT PER A REBUDA DEL PAVIMENT.
B5.-

FERMS (PAVIMENTS, ENCINTATS I RIGOLES) .
P1.- PAVIMENT DE PEDRA ARTIIFICIAL:
P1.1.- LLAMBORDA BICAPA, DIMENSIONS 10x10x8 cm. MODEL TEGULA SIX DE BREINCO. COLORS ARENA.
P1.2.- LLOSA MODEL VULCANO DE 40X20X8 CM DE GRUIX. COLOR ARENA.
*REJUNTAT AMB BEURADA DE MORTER TIPUS PCI PAVIFIX CEM (INCLOU NETEJA DE BEURADA).

P2.P3.P4.-

P5.-

ESCALA DE MANTENIMENT FORMADA PER:
HM-20/P/12/II a , ACABAT REMOLINAT. MATAVIUS DE 2X2 cm.

- REPLANS
P6.P7.-

ACABAT REMOLINAT.

PECES DE GUAL I CAP DE GUAL, SEGONS DETALLS DE PROJECTE.
P7.1.- GUAL TIPUS T-150 PER VEHICLES. DE GRANIT GRIS QUINTANA ACABAT FLAMEJAT. LONGITUD 6.40 m, INCLOSOS CAPS DE GUAL .
P7.2.-

P8.-

PAS DE VIANANTS:

R1.-

VORADA DE GRANIT GRIS QUINTANA ACABAT FLAMEJAT , AMB CANTELL ARRODONIT R=2 cm EN UNA CARA:
R1.1.- DIMENSIONS 12X80X25(h).
R1.2.- DIMENSIONS 12X80x80(h).

R2.

R3.
R4.*

R1.4.- DIMENSIONS 12X80X42(h).
RIGOLA DE GRANIT GRIS QUINTANA FLAMEJAT:
R2.1.- 20X30X20X8 CM.
R2.2.- 10X30X7 CM.

ELS FINALS DE PAVIMENT DE LLAMBORDA S'ENCOFRARAN PER TAL DE GARANTIR L'ESTABILITAT DE LA VORADA.

ELEMENTS URBANS.
M1.- ESCOSSELL D'ACER GALVANITZAT DE 20cm I GRUIX 8mm.
M1.1.- DIMENSIONS 80X80 cm.
M1.3.- DIMENSIONS 140X100 cm.
M1.4.M1.5 .M1*.M2.- PECES ESPECIALS DE GRANIT GRIS QUINTANA ACABAT FLAMEJAT (TOPALL PLACES APARCAMENT). SEGONS DETALL PROJECTE.
M4.-

. TOT
M5.-

DE DIMENSIONS 12X60X80 CM, AMB CANTELLS ARRODONITS

M6.M7.-

SEGONS DETALL.
JOCS INFANTILS DE NOU PARC COLOMER, COLORS A DECIDIR PER LA D.F:
M7.1.M7.2.- JOC DE MOTLLES, MODEL TORTUGA. REF.: CLAS-M108. EDAT: 3-6 ANYS.
M7.3.- JOC DE MOTLLES, MODEL PORC. REF.: CLAS-M102. EDAT: 3-6 ANYS.

M8.-

4

M9.M10.- PILONA MODEL BARCELONA.
M11.- PAPERERA ESMALTADA AL FOC. MODEL BARCELONA, 70L.
M12.M13.M14.1M14.2
M15.- CONTENIDORS DE RECOLLIDA SELECTIVA EXISTENTS.
M16.- BARANES:

PER MANTENIMENT.VEURE DETALL.

ESTRUCTURA .
E1.-

3.20

E2.SANEJAMENT.
S1.S2.S3.-

ENLLUMENAT:
En1.-

11

11

13

13

15

local
19

17

17

19

local
21
PLANTA MATERIALS-2. e.: 1/200.

AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

CAP DEL PROJECTE

0

1

2.5

5

0

0.5

1.25

2.5

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb
PLANTA-DE-MATERIALS

02AF02

NOM FITXER:

02AF02

1
1
FULL.........DE.........

LLEGENDA DE MATERIALS
ESPLANADES
E1.- ESPLANADA NATURAL COMPACTADA AL 95%.

FERMS (BASES I SUBASES).
B1.- TOT-U GRANULAR COMPACTAT 98%, 20 CM. AMB GRANULOMETRIA INFERIOR A 1/3
DE LA CAPA A ESTENDRE.
B2.-

B3.-.

B.2.2.- GRUIX 22 CM (PAS DE VEHICLES).
MORTER D'ASSENTAMENT, TIPUS M-15 (VEHICLES), PASTAT A L'OBRA AMB

B4.-.

D'ASSENTAMENT PER A REBUDA DEL PAVIMENT.
MORTER D'ASSENTAMENT, TIPUS M-10 (VORERES), PASTAT A L'OBRA AMB
D'ASSENTAMENT PER A REBUDA DEL PAVIMENT.

B5.-

FERMS (PAVIMENTS, ENCINTATS I RIGOLES).
P1.- PAVIMENT DE PEDRA ARTIIFICIAL:
P1.1.- LLAMBORDA BICAPA, DIMENSIONS 10x10x8 cm. MODEL TEGULA SIX DE
BREINCO. COLORS ARENA.
P1.2.- LLOSA MODEL VULCANO DE 40X20X8 CM DE GRUIX. COLOR ARENA.

235

*REJUNTAT AMB BEURADA DE MORTER TIPUS PCI PAVIFIX CEM (INCLOU NETEJA DE BEURADA).

P2.-

234

P3.233

P4.232

P5.231

ESCALA DE MANTENIMENT FORMADA PER:
HM-20/P/12/II a, ACABAT REMOLINAT. MATAVIUS 2X2 cm.

- REPLANS
ACABAT REMOLINAT.
230

P6.-

235.99
229

228

E2

PECES DE GUAL I CAP DE GUAL, SEGONS DETALLS DE PROJECTE.
P7.1.- GUAL TIPUS T-150 PER VEHICLES. DE GRANIT GRIS QUINTANA ACABAT
FLAMEJAT. LONGITUD 6.40 m, INCLOSOS CAPS DE GUAL.
P7.2.-

P8.-

PAS DE VIANANTS:

P1.2 B3 B2.1

227

S1

P7.-

S2

JOCS
INFANTILS

0.5%

ACABAT FLAMEJAT. PECES DE 30X30X7 cm.

QUINTANA ACABAT FLAMEJAT. DIMENSIONS 30X30X7 cm.

R1.-

R2.

VORADA DE GRANIT GRIS QUINTANA ACABAT FLAMEJAT , AMB CANTELL ARRODONIT
R=2 cm EN UNA CARA:
R1.1.- DIMENSIONS 12X80X25(h).
R1.2.- DIMENSIONS 12X80x80(h).

R1.4.- DIMENSIONS 12X80X42(h).
RIGOLA DE GRANIT GRIS QUINTANA FLAMEJAT:
R2.1.- 20X30X20X8 CM.
R2.2.- 10X30X7 CM.

R3.

AMB EL CANTO ARRODONIT RADI 2 CM.
R4.*
ELS FINALS DE PAVIMENT DE LLAMBORDA S'ENCOFRARAN PER TAL DE GARANTIR
L'ESTABILITAT DE LA VORADA.
ELEMENTS URBANS.
M1.- ESCOSSELL D'ACER GALVANITZAT DE 20cm I GRUIX 8mm.
M1.1.- DIMENSIONS 80X80 cm.
M1.3.- DIMENSIONS 140X100 cm.
M1.4.M1.5.QUINTANA ACABAT FLAMEJAT, SEGONS DETALL.
M1*.8X67,9X25 CM, RADI INT.CURVATURA: 1.00.
M2.- PECES ESPECIALS DE GRANIT GRIS QUINTANA ACABAT FLAMEJAT (TOPALL PLACES
APARCAMENT). SEGONS DETALL PROJECTE.
M4.- JARDINERA D'ACER GALVANITZAT ACABAT PINTAT TERMOLACAT, COLOR GRIS FOSC,

233.34

PERFIL ACTUAL TERRENY

FLAMEJAT
M5.-

DE
DIMENSIONS 12X60X80 CM, AMB CANTELLS ARRODONITS R=2 cm. JUNTA 1 mm.

FLAMEJAT, I PECES ESPECIALS DE PAVIMENT PER RECOLZAMENT ARMARI

M6.-

231.42 remat exist

M7.-

SEGONS DETALL.
JOCS INFANTILS DE NOU PARC COLOMER, COLORS A DECIDIR PER LA D.F:
M7.1.ANYS.
M7.2.- JOC DE MOTLLES, MODEL TORTUGA. REF.: CLAS-M108. EDAT: 3-6 ANYS.
M7.3.- JOC DE MOTLLES, MODEL PORC. REF.: CLAS-M102. EDAT: 3-6 ANYS.

M8.-

M9.DE PEDRA NATURAL, SEGONS DETALL.
M10.- PILONA MODEL BARCELONA.
M11.- PAPERERA ESMALTADA AL FOC. MODEL BARCELONA, 70L.
M12.NOUS I AFECTATS).
M13.M14.1M14.2
A ESTUDIAR EN OBRA.
M15.- CONTENIDORS DE RECOLLIDA SELECTIVA EXISTENTS.
M16.- BARANES:

VORERA EXIST

DETALL.

GRANELLAT - ACTIVAT AMB PENTOL - NEUTRALITZAT. NETEJAT ACURADAMENT PASSIVADOR.

ESTRUCTURA.
E1.-

E2.-

DRENAT.
SANEJAMENT.
S1.S2.S3.COFUNCO.
ENLLUMENAT:
En1.TERMOLACAT, COLOR GRIS FOSC.

235.02
SECC.CONSTRUCTIVA-1. e.: 1/50.
AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

CAP DEL PROJECTE

0

0.25

0.5

1

0

0125

0.25

0.5

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb

02A2F01

NOM FITXER:
02A2F01

1
1
FULL.........DE.........

LLEGENDA DE MATERIALS
ESPLANADES
E1.- ESPLANADA NATURAL COMPACTADA AL 95%.

FERMS (BASES I SUBASES).
B1.- TOT-U GRANULAR COMPACTAT 98%, 20 CM. AMB GRANULOMETRIA INFERIOR A 1/3
DE LA CAPA A ESTENDRE.
B2.-

B3.-.

B.2.2.- GRUIX 22 CM (PAS DE VEHICLES).
MORTER D'ASSENTAMENT, TIPUS M-15 (VEHICLES), PASTAT A L'OBRA AMB

B4.-.

D'ASSENTAMENT PER A REBUDA DEL PAVIMENT.
MORTER D'ASSENTAMENT, TIPUS M-10 (VORERES), PASTAT A L'OBRA AMB
D'ASSENTAMENT PER A REBUDA DEL PAVIMENT.

B5.-

FERMS (PAVIMENTS, ENCINTATS I RIGOLES).
P1.- PAVIMENT DE PEDRA ARTIIFICIAL:
P1.1.- LLAMBORDA BICAPA, DIMENSIONS 10x10x8 cm. MODEL TEGULA SIX DE
BREINCO. COLORS ARENA.
P1.2.- LLOSA MODEL VULCANO DE 40X20X8 CM DE GRUIX. COLOR ARENA.
*REJUNTAT AMB BEURADA DE MORTER TIPUS PCI PAVIFIX CEM (INCLOU NETEJA DE BEURADA).

P2.P3.P4.-

P5.-

ESCALA DE MANTENIMENT FORMADA PER:
HM-20/P/12/II a, ACABAT REMOLINAT. MATAVIUS 2X2 cm.

- REPLANS
ACABAT REMOLINAT.
P6.P7.-

PECES DE GUAL I CAP DE GUAL, SEGONS DETALLS DE PROJECTE.
P7.1.- GUAL TIPUS T-150 PER VEHICLES. DE GRANIT GRIS QUINTANA ACABAT
FLAMEJAT. LONGITUD 6.40 m, INCLOSOS CAPS DE GUAL.
P7.2.-

P8.-

PAS DE VIANANTS:

M10
M3.2

En1

M14

ACABAT FLAMEJAT. PECES DE 30X30X7 cm.

P3 E1

P1.2 B3 B2.1

B1 E1

M2

P1.1 B3 B2.2 B1 E1

2%

1%

R2.1

P4 B5 B2.2 B1 E1

P1.1 B3 B2.2
2%

2.1%

QUINTANA ACABAT FLAMEJAT. DIMENSIONS 30X30X7 cm.

235

R1.-

R2.

VORADA DE GRANIT GRIS QUINTANA ACABAT FLAMEJAT , AMB CANTELL ARRODONIT
R=2 cm EN UNA CARA:
R1.1.- DIMENSIONS 12X80X25(h).
R1.2.- DIMENSIONS 12X80x80(h).

R1.4.- DIMENSIONS 12X80X42(h).
RIGOLA DE GRANIT GRIS QUINTANA FLAMEJAT:
R2.1.- 20X30X20X8 CM.
R2.2.- 10X30X7 CM.

R3.

234

233

AMB EL CANTO ARRODONIT RADI 2 CM.
R4.*
ELS FINALS DE PAVIMENT DE LLAMBORDA S'ENCOFRARAN PER TAL DE GARANTIR
L'ESTABILITAT DE LA VORADA.
ELEMENTS URBANS.
M1.- ESCOSSELL D'ACER GALVANITZAT DE 20cm I GRUIX 8mm.
M1.1.- DIMENSIONS 80X80 cm.
M1.3.- DIMENSIONS 140X100 cm.
M1.4.M1.5.QUINTANA ACABAT FLAMEJAT, SEGONS DETALL.
M1*.8X67,9X25 CM, RADI INT.CURVATURA: 1.00.
M2.- PECES ESPECIALS DE GRANIT GRIS QUINTANA ACABAT FLAMEJAT (TOPALL PLACES
APARCAMENT). SEGONS DETALL PROJECTE.
M4.- JARDINERA D'ACER GALVANITZAT ACABAT PINTAT TERMOLACAT, COLOR GRIS FOSC,

FLAMEJAT
M5.-

DE
DIMENSIONS 12X60X80 CM, AMB CANTELLS ARRODONITS R=2 cm. JUNTA 1 mm.

FLAMEJAT, I PECES ESPECIALS DE PAVIMENT PER RECOLZAMENT ARMARI

232

M6.M7.-

SEGONS DETALL.
JOCS INFANTILS DE NOU PARC COLOMER, COLORS A DECIDIR PER LA D.F:
M7.1.ANYS.
M7.2.- JOC DE MOTLLES, MODEL TORTUGA. REF.: CLAS-M108. EDAT: 3-6 ANYS.
M7.3.- JOC DE MOTLLES, MODEL PORC. REF.: CLAS-M102. EDAT: 3-6 ANYS.

M8.-

231
M9.DE PEDRA NATURAL, SEGONS DETALL.
M10.- PILONA MODEL BARCELONA.
M11.- PAPERERA ESMALTADA AL FOC. MODEL BARCELONA, 70L.
M12.NOUS I AFECTATS).
M13.M14.1M14.2
A ESTUDIAR EN OBRA.
M15.- CONTENIDORS DE RECOLLIDA SELECTIVA EXISTENTS.
M16.- BARANES:

DETALL.

GRANELLAT - ACTIVAT AMB PENTOL - NEUTRALITZAT. NETEJAT ACURADAMENT PASSIVADOR.

ESTRUCTURA.
E1.-

E2.-

DRENAT.
SANEJAMENT.
S1.S2.S3.COFUNCO.
ENLLUMENAT:
En1.TERMOLACAT, COLOR GRIS FOSC.

SECC.CONSTRUCTIVA-2. e.: 1/50.
AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

CAP DEL PROJECTE

0

0.25

0.5

1

0

0125

0.25

0.5

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb

02A2F02

NOM FITXER:
02A2F02

1
1
FULL.........DE.........

ESPLANADES
E1.- ESPLANADA NATURAL COMPACTADA AL 95%.

FERMS (BASES I SUBASES).
B1.- TOT-U GRANULAR COMPACTAT 98%, 20 CM. AMB GRANULOMETRIA INFERIOR A 1/3
DE LA CAPA A ESTENDRE.
B2.-

B3.-.

B.2.2.- GRUIX 22 CM (PAS DE VEHICLES).
MORTER D'ASSENTAMENT, TIPUS M-15 (VEHICLES), PASTAT A L'OBRA AMB

B4.-.

D'ASSENTAMENT PER A REBUDA DEL PAVIMENT.
MORTER D'ASSENTAMENT, TIPUS M-10 (VORERES), PASTAT A L'OBRA AMB
D'ASSENTAMENT PER A REBUDA DEL PAVIMENT.

B5.P1.-

PAVIMENT DE PEDRA ARTIIFICIAL:
P1.1.- LLAMBORDA BICAPA, DIMENSIONS 10x10x8 cm. MODEL TEGULA SIX DE
BREINCO. COLORS ARENA.
P1.2.- LLOSA MODEL VULCANO DE 40X20X8 CM DE GRUIX. COLOR ARENA.
*REJUNTAT AMB BEURADA DE MORTER TIPUS PCI PAVIFIX CEM (INCLOU NETEJA DE BEURADA).

P2.-

P3.-

P4.-

P5.-

ESCALA DE MANTENIMENT FORMADA PER:
HM-20/P/12/II a, ACABAT REMOLINAT. MATAVIUS 2X2cm.
- REPLANS
ACABAT REMOLINAT.

P6.-

P7.-

PECES DE GUAL I CAP DE GUAL, SEGONS DETALLS DE PROJECTE.
P7.1.- GUAL TIPUS T-150 PER A VEHICLES DE GRANIT GRIS QUINTANA ACABAT
FLAMEJAT. LONGITUD 6.40 m, INCLOSOS CAPS DE GUAL.
P7.2.-

P8.-

PAS DE VIANANTS:

ACABAT FLAMEJAT. PECES DE 30X30X7 cm.

ENTRE

R1.-

AMB CANTELL ARRODONIT R=2 cm EN UNA CARA:
R1.1.- DIMENSIONS 12X80X25(h).
R1.2.- DIMENSIONS 12X80x80(h).

14
14

R1.4.- DIMENSIONS 12X80X42(h).

12
R2.

12

RIGOLA DE GRANIT GRIS QUINTANA FLAMEJAT:
R2.1.- 30X20x8 CM.
R2.2.- 10X30X7 CM.

R3.

AMB EL CANTO ARRODONIT RADI 2 CM.
R4.-

* NOTA: ELS FINALS DE PAVIMENT DE LLAMBORDA S'ENCOFRARAN PER TAL DE
GARANTIR L'ESTABILITAT DE LA VORADA.

local
21

19

local
23

local
23

23
PLANTA FERMS-1. e.: 1/200.
AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

CAP DEL PROJECTE

0

1

2.5

5

0

0.5

1.25

2.5

PLANTA-DE-FERMS

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb

02BF01

NOM FITXER:
02BF01

1
1
FULL.........DE.........

ESPLANADES
E1.- ESPLANADA NATURAL COMPACTADA AL 95%.

FERMS (BASES I SUBASES) .
B1.- TOT-U GRANULAR COMPACTAT 98%, 20 CM. AMB GRANULOMETRIA INFERIOR A 1/3
DE LA CAPA A ESTENDRE.
B2.-

B3.-.

B.2.2.- GRUIX 22 CM (PAS DE VEHICLES).
MORTER D'ASSENTAMENT, TIPUS M-15 (VEHICLES), PASTAT A L'OBRA AMB

B4.-.

D'ASSENTAMENT PER A REBUDA DEL PAVIMENT.
MORTER D'ASSENTAMENT, TIPUS M-10 (VORERES), PASTAT A L'OBRA AMB

D'ASSENTAMENT PER A REBUDA DEL PAVIMENT.
B5.P1.-

PAVIMENT DE PEDRA ARTIIFICIAL:
P1.1.- LLAMBORDA BICAPA, DIMENSIONS 10x10x8 cm. MODEL TEGULA SIX DE
BREINCO. COLORS ARENA.
P1.2.- LLOSA MODEL VULCANO DE 40X20X8 CM DE GRUIX. COLOR ARENA.
*REJUNTAT AMB BEURADA DE MORTER TIPUS PCI PAVIFIX CEM (INCLOU NETEJA DE BEURADA).

P2.-

P3.-

P4.-

P5.-

ESCALA DE MANTENIMENT FORMADA PER:
HM-20/P/12/II a, ACABAT REMOLINAT. MATAVIUS 2X2cm.

- REPLANS
ACABAT REMOLINAT.
P6.-

P7.-

PECES DE GUAL I CAP DE GUAL, SEGONS DETALLS DE PROJECTE.
P7.1.- GUAL TIPUS T-150 PER A VEHICLES DE GRANIT GRIS QUINTANA ACABAT
FLAMEJAT. LONGITUD 6.40 m, INCLOSOS CAPS DE GUAL .

P7.2.-

P8.-

PAS DE VIANANTS:

ACABAT FLAMEJAT. PECES DE 30X30X7 cm.

ENTRE

R1.-

4

AMB CANTELL ARRODONIT R=2 cm EN UNA CARA:
R1.1.- DIMENSIONS 12X80X25(h).
R1.2.- DIMENSIONS 12X80x80(h).
R1.4.- DIMENSIONS 12X80X42(h).
R2.

RIGOLA DE GRANIT GRIS QUINTANA FLAMEJAT:
R2.1.- 30X20x8 CM.
R2.2.- 10X30X7 CM.

R3.

AMB EL CANTO ARRODONIT RADI 2 CM.
R4.-

* NOTA: ELS FINALS DE PAVIMENT DE LLAMBORDA S'ENCOFRARAN PER TAL DE
GARANTIR L'ESTABILITAT DE LA VORADA.

13

11

11

13

15

17

17

19

local
19

local
21

local
23
PLANTA FERMS-2. e.: 1/200.

AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

CAP DEL PROJECTE

0

1

2.5

5

0

0.5

1.25

2.5

PLANTA-DE-FERMS

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb

02BF02

NOM FITXER:
02BF02

1
1
FULL.........DE.........

1%

20.0

8.0

SEC.

R2

.0

5.0

8.0

SEC.
10.0

SEC.
20.0

10.0

20.0

PLANTA P1.1

10.0

20.0

1%

P6

P1.2
40.0

P1.-

45
.0

PLANTA

PAVIMENT DE PEDRA ARTIIFICIAL:
P1.1.- LLAMBORDA BICAPA, DIMENSIONS 10x10x8 cm. MODEL
TEGULA SIX DE BREINCO. COLORS ARENA.
P1.2.- LLOSA MODEL VULCANO DE 40X20X8 CM DE GRUIX.
COLOR ARENA.
*REJUNTAT AMB BEURADA DE MORTER TIPUS PCI PAVIFIX CEM
(INCLOU NETEJA DE BEURADA). JUNTES DE 1/2 cm DE GRUIX.

80
.0

P6.REJUNTAT AMB

R1.2
12
.0

SECC
P1.2

R1.-

CANTELL ARRODONIT R=2 cm EN UNA CARA:
R1.1.- DIMENSIONS 12X80X25(h).
R1.2.- DIMENSIONS 12X80x80(h).

25

.0

SECC

R3
10.0
15

45
.0

80
.0

R1.1
12
.0

R1.4.- DIMENSIONS 12X80X42(h).
R2.1 R2.0

80
.0

R2
.0

VORADA DE GRANIT GRIS QUINTANA

11

.2

.0

80
.0

10

R1.3

.0
25

.0

50.0
80
.0

80
.0

12

12

.0

7.0

.0

PLANTA

7.0

8.0
10.0
SEC.

20.0
SEC.

R2.

8.0
30.0
SEC.

R2.0

RIGOLA DE GRANIT GRIS QUINTANA
FLAMEJAT:
R2.1.- 20X30X8 CM.
R2.2.- 10X30X7 CM.
42.0

R3.
30.0

PLANTA

DE 30X10X5 CM, AMB UNA DE LES CARES
AMB EL CANTO ARRODONIT RADI 2 CM.

30.0

R1.2
R2.1
20.0
PLANTA

R2.2
10.0
PLANTA

10.0

R3

12.0

30.0
PLANTA

640.0

40

40

15

.0

.0

0.0

40
.0

s1

50
.0
49
.7

49
.7

51
.7

49
.7

49
.7

49

6.0

150.0

.7

10%
6.0

15

50
.0

0.0

49
.7
15
.0

6.0

s2

49
.7

49
.7

23
.0

s3
51
.7
50
.0

P7.-

R2

.0

PECES DE GUAL I CAP DE GUAL, SEGONS DETALLS DE PROJECTE.
P7.1.- GUAL TIPUS T-150 PER A VEHICLES DE GRANIT GRIS QUINTANA ACABAT
FLAMEJAT. LONGITUD 6.40 m, INCLOSOS CAPS DE GUAL .
P7.2.-

P7.1-GUAL VEHICLES

s1

R2
.0

s2

s3

DETALLS. e.: 1/20.
AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

CAP DEL PROJECTE
DETALL-PAVIMENTS-I-ELEMENTS-URBANS-1

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb

02CF01

NOM FITXER:
02CF01

1
1
FULL.........DE.........

100.0
0.8
20.0
32.5

15.0

115.9
36.7

R10

36.7

0.0

36.7
15.0

8.0

62.8

100.0

25.0

140.0

PLANTA

ESCOSSELL TIPUS. EXEMPLE M1.3

8.0

67.9
M1.-

ESCOSSELL D'ACER GALVANITZAT DE 20cm I GRUIX 8mm.
M1.1.- DIMENSIONS 80X80 cm.
M1.3.- DIMENSIONS 140X100 cm.
M1.4.- DIMENSIONS 200X160 cm.
M1.5.-

M1*.8X67,9X25 CM. RADI INT.CURVATURA: 1.00.

80.0

.0

18.2

15.0

PAVIMENT BANDA APARCAMENT

40.2

16.0

40.0

80.0

P1.1 B3 B2.2

31.0

R5

P1.2 B4 B2.1

M2

40.0
80.0

5.0

M2.- PECES ESPECIALS DE GRANIT GRIS QUINTANA ACABAT FLAMEJAT
(COM A TOPALL PLACES APARCAMENT).

40.0

SEC.

80.5

PLANTA

M10.2

M11.- PAPERERA ESMALTADA AL FOC.
MODEL BARCELONA, 70L.
DETALL 1/50.

DETALLS. e.: 1/25.
AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

CAP DEL PROJECTE

0

0.125

0.25

0.5

0

0.25

0.125

0.25

DETALLS-MOBILIARI-I-ELEMENTS-URBANS-2

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb

02CF02

NOM FITXER:
02CF02

1
1
FULL.........DE.........

16

0.0

5.0

5.0

4
36 0.0
.0

0.4
3.0

4.0
20

.0

15

5.0

19.0

42.0

34.0

21.3

4.0

ESCALA: 1/50.
M5.-

DE DIMENSIONS 12X60X80 CM, AMB CANTELLS
ARRODONITS
FLAMEJAT, I PECES ESPECIALS DE PAVIMENT PER RECOLZAMENT ARMARI D'ENLLUMENAT (FESTES) I REG. TOT SEGONS DETALL.

1 2 3

DETALL TARIMA (M.8):

1%

2.- Morter

.0

R5

5
80.0

6
4

5.- Vorada de granit. Canto rom radi 2cm per una de les cares.

1%

7.- Terreny compactat

8

7

6
7

JARDINERA M4.

193
40.5

.0

55.6

34.5

40.7

60.0

19.5

34.4

15
70.0

40.

1

R7
7.0

40.

34.4

1

34.3

P1.2 B4 B2.1

80.0 42.0

40

PAVIMENT

-60

55.5
40.
1
5.0

193
150.0
160
.0

.0

12.0
25

19.4

154

.0
60.0
12.0

2.0

PLANTA
DETALL M5:
123- TERRENY COMPACTAT 95%.

JARDINERA M4.

M4.-

BASE ESPECIAL DE GRANIT

JARDINERA D'ACER GALVANITZAT ACABAT PINTAT TERMOLACAT, COLOR GRIS FOSC, DE
AMB RILSAN.

DETALLS. e.: 1/25.
AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

CAP DEL PROJECTE

0

0.125

0.25

0.5

0

0.25

0.125

0.25

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb

02CF03

NOM FITXER:
02CF03

1
1
FULL.........DE.........

2.5
10.1
0.8

5.0

2.5 2.5
10.1

136.2
1.2

1.2
8.5

1.2
8.5

1.2
8.5

1.2
8.5

1.2
8.5

1.2
8.5

1.2
8.5

1.2
8.5

1.2
8.5

1.2
8.5

1.2
8.5

1.2
8.5

0.80.8
8.5

0.80.8

2.5

2.5

8.5

2.5 2.5
10.1

136.2

10.1

2.5
10.1

136.2

8.5

88.2
83.3

8.5

97.4

2.5
10.1

2.5
136.2

2.5
10.1

0
99.9

2.5

2.5

10.1

136.2

2.5

2.5

10.1

136.2

10.1
5

0.8

1

0.80.8

8.6
10.1

136.2
2.5

10.1
2.5

97.4
2.5

10.1
2.5

0.8
8.5

136.2

10.1

2.5

2.5

135.8

10.1

2.5

2.9

JOCS INFANTILS. PLANTA (LONGITUDS TOTALS).

LLEGENDA:
1. Tub d'acer galvanitzat de 50x20mm.
2.
3. Passamans de 50x8mm d'acer galvanitzat

RECOMANACIONS DEL SISTEMA DE MUNTATGE: el
INFANTILS:
una de les fases els passos a seguir seran:
1. Collar en obra tots els elements corresponents a tres
les verticals < 9cm.
. Requeriments referits a l'enganxament, sortints, cantells i
arestes:
. Tots els ancoratges sortints a qualsevol part accessible
de la tanca han d'estar permanentment coberts amb

2.
3.
4. Pasar armadura tubulars i formigonat dels fonaments.

. No hi ha cap vora esmolada enlloc de la tanca.
. No hi ha cap element sortint.

DETALLS. e.: 1/25.
AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

CAP DEL PROJECTE

0

0.125

0.25

0.5

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb

0

0.25

0.125

0.25

NOM FITXER:

02CF03

02CF03
1
1
FULL.........DE.........

ESTRUCTURA DELS MURS.
11

4
11

MURS.
13
13

E1.-

15

E2.17

E1

17

E2
E1

local
19
19

E2

local
21
local
23

E2

local
23

12

23

235.99

5.64

0.20

0.30

12

E1

E1

9.58

233.34

9.83

PERFIL ACTUAL TERRENY

5.68

5.88
0.20

VORERA EXIST

E3
5.61

235.02
SECC.CONSTRUCTIVA. e.: 1/50.

PLANTA MURS. e.: 1/100.
AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

CAP DEL PROJECTE

0

0.25

0.5

1

0

0125

0.25

0.5

DETALLS-MURS

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb

02DF01

NOM FITXER:
02DF01

1
1
FULL.........DE.........

AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

CAP DEL PROJECTE
DETALL-DE-MURS

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb

02DF02

NOM FITXER:
02DF02

1
1
FULL.........DE.........

LLEGENDA DE COTES. EIX Z.
COTES ESTAT ACTUAL

+100.00

COTES ESTAT ACTUAL-MURS +100.00
+100.00
COTES PROPOSTA RIGOLA

+100.00

236
.03

235.70

235.42

235.64
235.21

235.70
235.16

235.74

CARENER (PUNT ALT)

235.23
235.25

2%
14
14

234.82

235.19

235.4012
235.41 2%

235.44

234.92

12

235.15

2%

235.37

235.34

235.16

235.21
235.35 235.33

235.35

235.44
local
21

19

local
23

local
23

234.96
23
PLANTA COTES Z-1. e.: 1/200.
AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

CAP DEL PROJECTE

0

1

2.5

5

0

0.5

1.25

2.5

PLANTA-DE-REPLANTEIG-Z

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb

03A1F01

NOM FITXER:
03A1F01

1
1
FULL.........DE.........

LLEGENDA DE COTES. EIX Z.
COTES ESTAT ACTUAL

+100.00

COTES ESTAT ACTUAL-MURS +100.00
+100.00
COTES PROPOSTA RIGOLA

+100.00

228
.50

228
228
.

228
.47 228
.

.51
62

231
231.4.11
0

57

2

231
.36

31.49
231.0
9
231.4
4

.65
231

.13
235

233

.34

235

9

233.34

233
.21
233
.31

233
.8

.10
234
.59

236
.03

233
.16

235.42

235.70
235.64
235.21

234
.1

235.99

1

234.95

235.03

235.70
235.16
0.5%

1.5%

235.74

2.6%

CARENER (PUNT ALT)

235.23
235.25

235.00

2%

235.02
4

235.41 2%
12

2%

2.5%

3.6%

7.7%

2%

235.37

235.16

235.21

235.12

235.08

235.35 235.33

253.48
3%

3.4%

3.6%

235.20

235.24

235.28

235.33

235.40

2%
235.23

2%
235.27

2%
235.31

2%
235.36

2%
235.43

2%

13

13

11

15

17

235.44

2.85%

2%

11

235.35

2.7%

17

19

local
19

local
21

local
23

local
23

23

PLANTA COTES Z-2. e.: 1/200.
AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

CAP DEL PROJECTE

0

1

2.5

5

0

0.5

1.25

2.5

PLANTA-DE-REPLANTEIG-Z

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb

03A1F02

NOM FITXER:
03A1F02

1
1
FULL.........DE.........

23

234.84 234.79

23

23

234.50

235.42

235.70
235.64
235.21

234.95

235.03

235.70
235.16
0.5%

1.5%

235.74

2.6%

CARENER (PUNT ALT)

235.23
235.25

235.00

2%

235.02
4

14

235.41 2%

235.44

12

235.15

7.7%

235.16

235.21

235.12

235.08

235.35 235.33

253.48

local
21

local
23

local
23

23

1.25

2.5

19

0.5

local
19

0

235.40

2%
235.23

2%
235.27

2%
235.31

2%
235.36

2%
235.43

17

5

3.6%

235.33

PERFILS-LONGITUDINALS-I-TRANSVERSALS

17

2.5

3.4%

235.28

15

1

3%

235.24

13

0

2.85%

13

235.44

234.96

2.7%
235.20

2%
11

235.35

CAP DEL PROJECTE

3.6%

2%

235.37

235.34

AUTOR DEL PROJECTE

2.5%

235.4012

2%

11

235.19

234.92

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

2%

14

234.82

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb

03A2F01

NOM FITXER:
03A2F01

1
1
FULL.........DE.........

PERFILS TRANSVERSALS. e.: 1/200.
AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

CAP DEL PROJECTE

0

1

2.5

5

0

0.5

1.25

2.5

PERFILS-LONGITUDINALS-I-TRANSVERSALS

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb

03A2F02

NOM FITXER:
03A2F02

1
1
FULL.........DE.........

LLEGENDA DE COTES. EIX X,Y.
PUNT O,O.
UTM:
X:4606647.1396

00

5.5 5
2 .77
4.9
2

7
1.8

5

3

3
1

0.6 0.9
3 9

E

6.1
1

2.9

2354
.02RE

23

9.9
0
R1
.80

4.1

9

0

4.
4.956
2

9

2.6

0.2

8

4.5

1.2

2

5.2
6

7.3

8

12.

13.

7

8.5
6
9.2
4

13.
39
5.0
6.1

4

6.3
1
6.5
6

0

1.6

2.2

7.7
4

0.7

4.4
9
4.6
8

5.2

1.4
2
0.6
1

PLA

0.3
7

,0

1

6

15.

8.4

8

1

61

3

9.5

78

17.
22

13.
94

2.3

17.
5

13.

75

15.

16.
32

.80

11

79

.
6
8
11. 11.
96 60

85

14.

7.6

1

9.9

1

5

3

2

0

9.1

3.0
6

3.0

93

66

1
7.4

1.3

1

0.9

4.7

4.1
0

16.
39

13.
02

21
6

20.
71

3.8

25.
2

E

2351
.27

1.2

0.2
5

5

3.9

7.3
8

09

83

10.

21.

23.
35
23.
61

27.

73

8

8.1

2.5

5

0

0.5

1.25

2.5

21.

2

35

14.
31

1

23.
29

10.
81

0

4

2

27.
18

7.3

3

local
21

19

local
23

local
23

23
CAP DEL PROJECTE

30.
39

0.3

4

5.4

98

36.
81

19.
40

local
19

75

38.
76

0

6.5

30.
16.

AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

7

61

26.

12.

09

20.
47

E

69

2353
.18

01 40.
70

75
25.
78

9.2

30.

4

8.4
7
9
10. .58 9.2
9
15
10.
37

.00

56

42

22.

37.

33.
4

35.
80

97

41.

10

24.
80

27.
42

13.

23.
2
1
23.
86

36.

18.
85

35.
39

.44

16.
20

17.

19.
77

23.
71

25.

23.

94

24.

39.
79

26

40.

68

41.

42
42. .77
98

51.

50.
78

49. 49.28
77

22.22.0
35 6

36.
58

12

24.
30

35.
79

53 2
5

R2

2
58

36
36. .38
76

49

51.
68

12.
61

12

27.
5

5

27.

38.
29

26

09

43

29.

40.

31.
1

99

51

91

4 3.
95

34.

44.

40.

23

42.

45.
63

48.

37.

2

44.
98

44.
45

42.
0

54

44.
75

43.

9

25.

57

9.2
7

23
24. .85
20

10.
34

35

14
45.
1

12.
47

24.

19.

5

10.
55
20.
27

7.5

CARENER (PUNT ALT)

14

8

R0

87

13.
96

15.

04

12.
19

37
13. 13
54 .21

17.

1.6

2.6

G0

14.

2

17.

3.4
8

NT
EI

35

16.
13.
8

Y:428207.2728

PLANTA-DE-REPLANTEIG-X,Y

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb

03BF01

NOM FITXER:
03BF01

1
1
FULL.........DE.........

LLEGENDA DE COTES. EIX X,Y.
PUNT O,O.
UTM:
X:4606647.1396

Y:428207.2728

E

2286
.25

4.4
9
4.6
8

5.2
0
4.
4.956
2

2.6
7
1.8
5

9.0
3

5
2

0

11.
02

9.4
7

3.6

6

11.
68
33.

10.

81

92

24

32.

10.
83

4
29.

6.2
8

59

46

0

1.4
1
1.6

4
32

.
9
4
32.
36

7

30.
80

26.
84

0.2

8

26

0.8

0.1

6

4

8

1.4

64

48

36.

34.

2

41.
0

50

8

3.0

85

36.

32.

1.6

5

40.

1.3

5

20

8.8
2

1

28.
2

7

9
6.4

8

2.1
1

4

26.
92

12.

2

77

13

13

0

1

2.5

5

0

0.5

1.25

2.5

0
43.
13

5

3.8

56

7.9

12

5.6

41.

10.

5.7
9

38.

00

15

8

10.
82

31.

.77

13.
4

29.
33

26
25. .04
49 2
5

22.
69

17

05

12.
31

34.
89

15

38.
68

22.
00

31

25.

9.9

8.4

6.1

1

4

1

3.9

32.
41

0.9

29.
10

26.
13

26

1

.90

2

32.

4.8

.75

8.0

0

29

0

51
24.
71

24
.68

24.
0
23. 9
55

8.8

6.2

31.

28.
85

23.

.60

25

1.6

3.9
0

9

05

64

48

56

23.

2

8.2

31.

0

6.5

2.8

3.8

6

1

8
58 .06
.66

8.6

95

23

47

27.

5.3

27.
78

25.

24.

3

6

22.
7

21.
7

10.

01

21.

20.
25

4

1
08 4.64 1 14
4.5 .10
1
21.
84

85

88

7 9.
0

57

15

E

2355 22
.09 .49

21.
05

5.6

83

18.

15.

21.

16.

20.
19. 25 20.43
70

1

19.
40

18.

17

19

local
19
CAP DEL PROJECTE

31

AUTOR DEL PROJECTE
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PLANTA-DE-REPLANTEIG-X,Y

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb

03BF02

NOM FITXER:
03BF02

1
1
FULL.........DE.........

local
23

local
23

23

ARBRAT
MIDA

A1.A2.A3.A4.A5.-

Pinus pinea (tutors 4)
Laurus nobilis piramidalis (2 peus)
Cercis siliquastrum
Paulownia tomentosa
Cupressus sempervirens "stricta"

Preu

P: 30/35 cm
H: 225/250cm
P: 20-25 cm
P: 25-30 cm
H: 4 m

C.(cont.)
420
C.(cont.)
150
C.T (pa terra) 295
RD (arrel nua) 70
C

C-3 Lts.
C-3 Lts.
C-3 Lts.
C-5 Lts.
C-3 Lts.
C-0.5 Lts.

4 u/m2
1u/ml
16 u/m2
2 u/m2
10 u/m2
2 u/m2

ARBUST / PLANTA
Ar1.Ar2.Ar5.Ar6.Ar7.Ar8.-

Plumbago auriculata
Partenocissus tricuspidata
Lobularia maritima
Phlomis purpurea
Poligala
Roser

COBERTOR
MULCHING:

pedra de licorella
arbustiva i jardineres.

C.T. =
R.D =
C=

arrel nua
contenidor

.
.

:

amb una textura franca o franca arenosa, exempta de materials amb granulometria superior als 14
contaminants. Per sota d'aquestes terres n'hi ha d'haver de textura franca i amb bona capacitat de
drenatge.

- 10 cm de torba o ferms ben composats.
- Adob de fons d'alliberament de riquesa 15N/9P/15K amb dosi segons fabricant.
.

arenosa, exempta de materials amb granulometria superior als 8 mm, amb un pH entre 7'5-7'7, i

S1

Per a cada exemplar:
- Tub corrugat de 50 mm i 1'5 m de llargada.
- Retenedors d'humitat.

PVC5

0

- Zones arbustives ........................................... 50-60 cm
- Zones d'arbrat ................................................ 100 cm

14

modificat consistent en:

14
12
12

. Arbre petit: 2x2x1
. Arbre mitja. 2,5x2,5x1,2
. Arbre gran. 3x3x1,5

local
21

19

HIDRANT. A situar en obra

local
23

local
23

23
PLANTA. e.: 1/200.
AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

CAP DEL PROJECTE

0

1

2.5

5

0

0.5

1.25

2.5

PLANTA

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb

04AF01

NOM FITXER:
04AF01

1
1
FULL.........DE.........

LLEGENDA DE REG

S2

E

PV

0
C5

S1

PVC 50

4
TELA ANTIHERBES
REG

MULCHING

PVC110
HIDRANT. A situar en obra

PVC50
11

13

13

11

15

17

19

local
19

17

local
21

local
23

local
23

23

PLANTA. e.: 1/200.
AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

CAP DEL PROJECTE

0

1

2.5

5

0

0.5

1.25

2.5

PLANTA

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb

04AF02

NOM FITXER:
04AF02

1
1
FULL.........DE.........

ARQUETA PER A L'ALLOTJAMENT DEL COMPTADOR I CLAU DE PAS

PARTERRE

1

PER XARXA DE REG

1

TUBULAR

PAVIMENT

2

3

4

5

9

PANOT 20x20x4 cm
15

F

1
10

0.12
0.1

SORRA GRANADA

S

L

0.10 COM

0.10 COM

COLOR VERD

6

TUBULARS DE DOBLE

6

10

7

0.1

DESCRIPCIO
0.40

0.11 0.11

TUB DE DRENATGE

0.05
0.0760.06
0.356

0.956

CAPA DRENANT

CAPA NO APTA PER ALFORJATS TIPUS
PARQUINGS,
XARXA DE REG METRO O ALTRES

TUB DE LA XARXA DE REG

SORRA GRANADA

0.21

0.5

0.2
0.6

XARXA DE REG

CAPA APTA PER AL

0.15

0.12

0.04

INTERN QUE
LA XARXA

OBSERVACIONS

1

CASA

2

Tub Passamurs

CLIENT

3

INTERIOR QUE CANONADES

CLIENT

4

Tirador Ocultable

CLIENT

6-7

Forats de Pas

CLIENT

8

Tub Muntant

CLIENT

9

Valvula antiretorn

CLIENT

10

Desguas natural Suficient

CLIENT

Ramal

ARQUETA

INTERIOR DEL TUB DE REG

ACCESSORI D'ACOBLAMENT "5"

L

A

F

400

400

100

150

DN

Mod Forat

30

800

400

400

100

150

32 (1 1/2")

1

4

40

1000

600

400

100

150

40 (2")

1

4

especial * 1200

600

600

200

200

65 (2 1/2")

2

4

60

1800

700

700

200

200

65 (2 1/2")

2

4

80

1800

700

700

250

200

80 (3")

3

8

100

2000

800

800

250

210

100 (4")

3

8

150

2200

900

900

300

240

150 (6")

3

8

200

2500

900

900

350

260

200 (8")

3

12

BRIDA: (PN 16)

MOD 1

DN

TERRA VEGETAL

0.5

ANELL DE DEGOTADORS 7 UTS 3.5 L/HORA

a rejuntar (veure nota "g")

800

20

TUB DE REG PER DEGOTEIG PE 40mm

Dim.: Ax400x500 mm

CLIENT

5

0.6

8

TUB CORRUGAT

TUB DE REG
TUB BOQUES DE REG

0.10

ESCOSSELL

RECOLLIDES EN EL CORRESPONENT PLEC DE CONDICIONS DE JARDINERIA.

DETALL PLANTA

TUB DE REG PER
DEGOTEIG PE 40mm

S/MAQUINA

INTERIOR DEL TUB DE REG

DE RENTATGE

DETALL DE REG PER DEGOTEIG
NOTA:
LES CONNEXIONS DEL TUB DELS DEGOTADORS AMB EL TUB

ANELL DE DEGOTADORS
7 UTS 3.5 L/HORA

PAVIMENT

AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

ANELL DE DEGOTADORS
7 UTS 3.5 L/HORA

DRENATGE

CAP DEL PROJECTE
DETALLS-DE-REG

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb

04BF01

NOM FITXER:
04BF01

1
1
FULL.........DE.........

LLEGENDA:
CLAVEGUERAM EXISTENT.
Col.lector existent a conservar.

Pou existent a conservar.
Reixa d'embornal existent a retirar.
CLAVEGUERAM NOU.

registre.

5.00
3.00

236
.03

5.00
3.00

120x120cm (1>H>2.5m) / H>2.5 m.
Pou sorrer de clavegueram.

235.70

235.42

. Reixa tipus

235.64
235.21

BARCELONA-1 i
. Reixa BCN-P7 i tapa

DRENATGE.

,

235.70
235.16

FONTS.

corrugat de doble capa, flexible, del tipus SN4, amb

235.74

prefabricat, de 40x40cm, i tapa de fosa.

CARENER (PUNT ALT)

orientatives i es replantejaran en obra.
- NOTA 2: Els pous situats sota paviment continu

235.23
235.25

paviment de peces portaran marc aparent (quadrat). En

DN 40
0

2%

- NOTA 3: Les tapes dels pous existents es
substitiuiran per unes de noves.
- NOTA 4: Tots els treballs relatius al clavegueram es
portaran a terme d'acord a les especificacions

14
14

234.82

235.19

235.4012
235.41 2%

235.44

234.92

12

235.15

de DUB, que el projecte adjunta.

2%

LLEGENDA DE COTES. EIX Z.

235.37

235.16

235.21

+100.00

235.34

300
DN

235.35 235.33

234.84
233.23

DN 200

COTES PROPOSTA RIGOLA

+100.00

COTES ESTAT ACTUAL

+100.00

235.35

235.44
local
21

19

local
23

local
23

234.96
23
PLANTA CLAVEGUERAM-1. e.: 1/200.
AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

CAP DEL PROJECTE

0

1

2.5

5

0

0.5

1.25

2.5

CLAVEGUERAM.
PLANTA DE CLAVEGUERAM.

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb

05AF01

NOM FITXER:
05AF01

1
1
FULL.........DE.........

LLEGENDA:
CLAVEGUERAM EXISTENT.
Col.lector existent a conservar.

Pou existent a conservar.
228
.50

Reixa d'embornal existent a retirar.
CLAVEGUERAM NOU.

1 2
28

228
.47 228
.57

228
.5
.62

registre.

231
231.4.11
0

231
.3

31.49
231.0
9
231.4
4

6

2

231

.65

235

.

.34
233 13

.89

.10
235
236
.0

234
.59

233.34

233
. 1
2
233
.31

233

5.00
3.00

3

5.00
3.00

233
.

Pou sorrer de clavegueram.

23
4

16

. Reixa tipus

235.42

235.70

120x120cm (1>H>2.5m) / H>2.5 m.

BARCELONA-1 i

235.64
235.21
234
.11

235.99

. Reixa BCN-P7 i tapa

234.95

DRENATGE.

235.03

,

235.70

FONTS.

235.16
0.5%

1.5%

DIST.APROX.: 39.00

DN

235.74

corrugat de doble capa, flexible, del tipus SN4, amb

300

2.6%
prefabricat, de 40x40cm, i tapa de fosa.

orientatives i es replantejaran en obra.
- NOTA 2: Els pous situats sota paviment continu

235.23
235.25

paviment de peces portaran marc aparent (quadrat). En

235.00

2%

300

CARENER (PUNT ALT)

2%

2.5%

- NOTA 3: Les tapes dels pous existents es
substitiuiran per unes de noves.
- NOTA 4: Tots els treballs relatius al clavegueram es
portaran a terme d'acord a les especificacions

4

DN

235.02

7.7%

3.6%

de DUB, que el projecte adjunta.

235.41 2%

LLEGENDA DE COTES. EIX Z.

2%

FONT

235.37

235.16

235.21

235.12

+100.00

235.28
233.75

235.08

235.35 235.33

253.48

3%

3.4%

3.6%

235.20

235.24

235.28

235.33

235.40

2%
235.23

2%
235.27

2%
235.31

2%
235.36

2%
235.43
13

15

17

235.44

2.85%

2%

13

235.35

2.7%

11

DN 200

+100.00

COTES ESTAT ACTUAL

+100.00

2%

11

DN 400

COTES PROPOSTA RIGOLA

19

local
19

17

local
21

local
23

local
23

23

PLANTA CLAVEGUERAM-2. e.: 1/200.
AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

CAP DEL PROJECTE

0

1

2.5

5

0

0.5

1.25

2.5

CLAVEGUERAM.
PLANTA DE CLAVEGUERAM.

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb

05AF02

NOM FITXER:
05AF02

1
1
FULL.........DE.........

REBLERT DE LA RASA:

REIXA TIPUS BCN P7 I TAPA CEGA MODEL M2

S'ha de realitzar per ambdos costats del tub i a la vegada, podent-se utilitzar el propi
si compleix amb les
de
establertes en la norma
material de

material

del llit de recolzament sobre el qual es
el tub. Aquesta capa de
el pendent de recolzament del tub sobre el fons de la rasa, el qual ha de

FASE 2. REBLERT FINS GENERATRIU SUPERIOR DEL MUR:
Es continua abocant el material de reblert en tongades de gruix no superior a 15 cm, i amb
un nivell de
similar al llit de recolzament. Aquesta estapa es repeteix
molt important que
successivament fins arribar al coronament del tub, deixant-lo visible.
no quedin buits sota el tub, a
de compactar molt el reblert abocat a ambdos costast
del tub. No oblidem que aquest tram de reblert li confereix al tub la rigidesa
per
compensar les empentes verticals.

Es continua el reblert fins 30 cm per sobre del coronament. En aquesta fase ha d'utilitzar-se
seleccionat i garbellat, admetent-se d'usar
per aquesta finalitat el mateix material
que es va utilitzar per al llit.

FASE 4. REBLERT FINS CORONAMENT DE LA RASA:

* NOTA: LA
REALITZAR AMB

EN QUALSEVOL DE LES FASES DE REBLERT S'HA DE
LLEUGER I A AMBDOS COSTATS DELS TUB, SENSE COMPACTAR

AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

CAP DEL PROJECTE

0

0.125

0.25

0.5

0

0.0625

0.125

0.25

CLAVEGUERAM.
DETALLS DE CLAVEGUERAM.

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb

05BF01

NOM FITXER:
05BF01

1
1
FULL.........DE.........

NOU POU DE REGISTRE H>2.5m.

NOU POU SORRER TIPUS (mides orientatives a replantejar en obra).

AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

CAP DEL PROJECTE

0

0.125

0.25

0.5

0

0.0625

0.125

0.25

CLAVEGUERAM.
DETALLS DE CLAVEGUERAM.

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb

05BF02

NOM FITXER:
05BF02

1
1
FULL.........DE.........

LLEGENDA D'ENLLUMENAT.

C3b

QE
FESTES

C3a

ACABAT PINTAT TERMOLACAT, COLOR GRIS FOSC.

EQUIPAT AMB:

C2g

C2g

C2f

C2e

C2d

C2c

C2b

. DIFERENCIAL DE 40A 4 POLS 300 mA
. UNA PRESSA DE CORRENT CETAC DE 32 A.
. UNA PRESSA SHUKO DE 16 A, ACCESIBLE DES DE
L'EXTERIOR.

C2a

QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT.
. CABLE DE 5X16 mm2
. SECCIONADOR: MATEIX AMPERATGE QUE L'IGA
DEL QUADRE NOU (40A 4 POLS).
. DIFERENCIAL: 40A 4 POLS. 500 mA SELECTIU

EXISTENT

5x16mm2

C1a

(enfundada)

NOVA ARQUETA 60X60X60 cm

C2e

14
14
12
12

local
21

19

local
23

local
23

23
PLANTA ENLLUMENAT-1. e.: 1/200.
AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

CAP DEL PROJECTE

0

1

2.5

5

0

0.5

1.25

2.5

ENLLUMENAT

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb

06AF01

NOM FITXER:
06AF01

1
1
FULL.........DE.........

LLEGENDA D'ENLLUMENAT.

ACABAT PINTAT TERMOLACAT, COLOR GRIS FOSC.

EQUIPAT AMB:
. DIFERENCIAL DE 40A 4 POLS 300 mA
. UNA PRESSA DE CORRENT CETAC DE 32 A.
. UNA PRESSA SHUKO DE 16 A, ACCESIBLE DES DE
L'EXTERIOR.
QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT.
. CABLE DE 5X16 mm2
. SECCIONADOR: MATEIX AMPERATGE QUE L'IGA
DEL QUADRE NOU (40A 4 POLS).
. DIFERENCIAL: 40A 4 POLS. 500 mA SELECTIU

5x16mm2

(enfundada)

NOVA ARQUETA 60X60X60 cm

4

C2e

C2c

C2b
C2a

TRAM FORMIGONAT

NOVA ARQUETA 40X40X60 cm

QUADRE EXISTENT J.

11

13

13

11

15

17

17

19

local
19

local
21

local
23

local
23

23

PLANTA ENLLUMENAT-2. e.: 1/200.
AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

CAP DEL PROJECTE

0

1

2.5

5

0

0.5

1.25

2.5

ENLLUMENAT

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb

06AF02

NOM FITXER:
06AF02

1
1
FULL.........DE.........

0.35

0.30

0.60

0.50

0.60

AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

CAP DEL PROJECTE

0

0.125

0.5

0

0.075

0.25

ENLLUMENAT
DETALLS-D'-ENLLUMENAT

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb

06BF01

NOM FITXER:
06BF01

1
1
FULL.........DE.........

TERMINALS DE PALA, ROSETA
I TORNILLO INOXIDABLE
0.40

OMPLERT DE LES RASES AMB
SORRES DE MATERIAT RECICLAT DE FOMIGONS,
0.45

0.60

0.5

CABLE NU DE
TERRA DE 35mm2

CABLE NU DE
TERRA DE 35mm2

TUB DE PVC CORRUGAT

RASA TIPUS PER TUB CABLES EN ZONA VORERES.
0.40

OMPLERT DE LES RASES AMB
SORRES DE MATERIAT RECICLAT DE FOMIGONS,

0.60

0.5

PLACA DE POSADA A
TERRA DE 50x50cm

DETALL COLUMNA TIPUS I PRESA DE TERRA.
CABLE NU DE
TERRA DE 35mm2
INTERIOR REVOCAT
0.4

0.15

RASA TIPUS PER TUB CABLES EN ZONA JARDI.

0.5

0.1
0.06

ORIFICI EVACUACIO AIGUA

HM-20/P/40/I DE 15 cm DE GRUIX
AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

CAP DEL PROJECTE

ENLLUMENAT
DETALLS-D'-ENLLUMENAT

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb

06BF02

NOM FITXER:
06BF02

1
1
FULL.........DE.........

14
14
12
12

local
21

19

local
23

local
23

23
PLANTA. e.: 1/200.
AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

CAP DEL PROJECTE

0

1

2.5

5

0

0.5

1.25

2.5

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb
PLANTA

07F01

NOM FITXER:

07F01

1
1
FULL.........DE.........

4
11

11

13

13

15

17

local
19

17

19

local
21
PLANTA. e.: 1/200.

AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

CAP DEL PROJECTE

0

1

2.5

5

0

0.5

1.25

2.5

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb
PLANTA

07F02

NOM FITXER:

07F02

1
1
FULL.........DE.........

SERVEIS EXISTENTS AERIS.

ENDESA (A SOTERRAR):

Pal

Pal
ENLLUMENAT

SERVEIS EXISTENTS SOTERRATS:
236
.0
3

CLAVEGUERAM
AIGUA POTABLE
GAS

rna

bo

6

5.9
23

DN 40

Pal

PE 3
2

Em

5.9
23

2

14

A
Ai rm.
235gua Reg.
.91

PVC5
0

0

Pal

A.P
.

40

A
Ai rm.
235gua Reg.
.44

PE

3
PE

14

6

235.95

l

12

235.95

E
Ga .P.
s

Ind
ef.

E

2342
.71

12
E

2351
.27

.

E.P

CL.

A.P

A.P
.

234.84
233.23

DN 200

.

s

Ga

E

A.P
.

Ga

.

.

A.P

E.P

2353
.18

s

Re
235spira
.31 ll

A
Ai rm.
235gua Reg.
.62

Re
235 spira
.71 ll
235gua Reg.
.59

A
PE 40
Ai rm.

local
23

local
23

23

PE 40

235.47

.

A
Llurm. R
m eg

235.48

235.36

235.34

235.21

235.21

A
Ai rm.
235gua Reg.
.76

PE 40

.84

236

.45

.98

236

235

.97

235

ef.

Ind

local
21

Pal
Pal

19

0

30
DN

PLANTA GENERAL. e.: 1/750.
AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

CAP DEL PROJECTE

0

1

2.5

5

0

0.5

1.25

2.5

PLANTA-DE-SERVEIS-EXISTENTS

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb

08AF01

NOM FITXER:
08AF01

1
1
FULL.........DE.........

SERVEIS EXISTENTS AERIS.

ENDESA (A SOTERRAR):

00
N2

Pal

D

CL.

00

E

DN
3

2286
.25

228.55
227.16

Pal
231.4
0

ENLLUMENAT

.13
235

233

4

231.4

.34

235

233.34

SERVEIS EXISTENTS SOTERRATS:

.10
236
.03

CLAVEGUERAM
AIGUA POTABLE

23

4

GAS
235.99

Pal
A
Ai rm.
234gua Reg.
.91

300
DN

Ga
s

A
Ai rm.
235gua Reg.
.19

DIST.APROX.: 39.00

PVC 50

4

E

2355
.09

Pal
bo
rna

.

DN 400

al

A.P

l

DN 200

orn

Em

Em
b

CL.

ef.

Ind

235.28
233.75

Pal

.

A.P
.
A.P
.

B.I

E

2351
.27

PVC110

s

13

13

PE 40

A
Ai rm.
235gua Reg.
.87

15

PE 40

17

17

A
Ai rm.
235gua Reg.
.57

19

local
19

A
Ai rm.
235gua Reg.
.58

Re
235spira
.31 ll

local
21

A
Ai rm.
235gua Reg.
.62

local
23

Re
235 spira
.71 ll
235gua Reg.
.59

A
PE 40
Ai rm.

PE 40

11

PE 160

Ga

A.P
.

s

Ga

s

A.P
.

.

Ga

A.P

PVC50

11

E

2354
.02

Pal

63
PE
50
PVC

local
23

23

PLANTA GENERAL. e.: 1/750.
AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

CAP DEL PROJECTE

0

1

2.5

5

0

0.5

1.25

2.5

PLANTA-DE-SERVEIS-EXISTENTS

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb

08AF02

NOM FITXER:
08AF02

1
1
FULL.........DE.........

LLEGENDA RASES:
RASA DE CLAVEGUERAM
RASA DE REG
RASA FONT
RASA D'ENLLUMENAT
RASA D'ELECTRICITAT
L'HORA DE REDACTAR EL PRESENT PROJECTE
EXECUTIU).

RASA DE TELEFONIA
* VEURE ANNEX 8.

SERVEIS EXISTENTS AFECTATS PEL PROJECTE

CLAVEGUERAM
COL.LECTOR EXISTENT, CONNECTANT XARXA DE

EXISTENT A POU DE REGISTRE EXISTENT.
AIGUA POTABLE

ENLLUMENAT

TELEFONIA .
. SOTERRAMENT DELS CREUAMENTS AERIS

* ELECTRICITAT.
CREUAMENTS AERIS EXISTENTS MANTENINT EL
En el moment de
soterrament redactat per ENDESA).

ELS SERVEIS EXISTENTS QUE NO ES VEURAN
AFECTATS PEL PROJECTE:

14

- GAS NATURAL.

14
12

CORRESPONENT COMPANYIA A L'HORA DE
REDACTAR EL PRESENT PROJECTE EXECUTIU.

12

AQUESTES OBRES ES PORTARAN A TERME PER PART DE LA
PROJECTE EXECUTIU.
* VEURE ANNEX 8.

local
19

local
21

19

local
23

local
23

23
RASES I SERVEIS AFECTATS-1. e.: 1/200.
AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

CAP DEL PROJECTE

0

1

2.5

5

0

0.5

1.25

2.5

RASES-I-SERVEIS-AFECTATS

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb

08BF01

NOM FITXER:
08BF01

1
1
FULL.........DE.........

LLEGENDA RASES:
RASA DE CLAVEGUERAM
RASA DE REG
RASA FONT
RASA D'ENLLUMENAT
RASA D'ELECTRICITAT
L'HORA DE REDACTAR EL PRESENT PROJECTE
EXECUTIU).

RASA DE TELEFONIA
* VEURE ANNEX 8.

SERVEIS EXISTENTS AFECTATS PEL PROJECTE

CLAVEGUERAM
COL.LECTOR EXISTENT, CONNECTANT XARXA DE

EXISTENT A POU DE REGISTRE EXISTENT.
AIGUA POTABLE

ENLLUMENAT

TELEFONIA .
. SOTERRAMENT DELS CREUAMENTS AERIS

* ELECTRICITAT.
CREUAMENTS AERIS EXISTENTS MANTENINT EL
En el moment de
soterrament redactat per ENDESA).

4

ELS SERVEIS EXISTENTS QUE NO ES VEURAN
AFECTATS PEL PROJECTE:
- GAS NATURAL.

CORRESPONENT COMPANYIA A L'HORA DE
REDACTAR EL PRESENT PROJECTE EXECUTIU.

XARXA AIGUA POTABLE EXISTENT

AQUESTES OBRES ES PORTARAN A TERME PER PART DE LA
PROJECTE EXECUTIU.
* VEURE ANNEX 8.

11

13

13

11

15

17

19

local
19

17

local
21

local
23

local
23

RASES I SERVEIS AFECTATS-2. e.: 1/200.
AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

CAP DEL PROJECTE

0

1

2.5

5

0

0.5

1.25

2.5

RASES-I-SERVEIS-AFECTATS

NOM FITXER CTB:
Pl.LLuisCompanys.ctb

08BF02

NOM FITXER:
08BF02

1
1
FULL.........DE.........

3

PRESSUPOST

PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUIS COMPANYS. SENTMENAT. Vallès Occidental.
3. PRESSUPOST
Índex

A
B
C
D
E

Amidaments
QP 1
QP 2
Pressupost
Resum de Pressupost

3.A

Amidaments

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

AMIDAMENTS
01
01

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

Pàg.:

F219ZJB5

UA
m2

AMIDAMENTS

1

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS
ENDERROC

5

F219ZR05

m

Num. Text

DESCRIPCIÓ
Demolició de paviment de panots, inclòs demolició de base de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió.

Pàg.:

Demolició de gual col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor
Tipus

1

END. GUAL

2

C/ Camí Ral de Barcelona

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Tipus

1

END. PANOT

C

2

c/ Camí Ral de Barcelona

[C]

SUPERF. (m2)

[D]

LONG. (m)

[E]

[F]

6

F219FBC0

m

94,000

94,000 C#*D#*E#*F#

3

111,000

111,000 C#*D#*E#*F#

4

18,000

18,000 C#*D#*E#*F#

1

TALL DE PAV. ASFÀLTIC

2,000

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

2

c/ Camí Ral de Barcelona

5

plaça

6

Subtotal

8

c/ Gaudí (rasa telefònica)

S

F219ZXC5

m2

Num. Text

225,000 SUMSUBTOTAL(G1:G5)
1,000

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

3,000

Tipus

[C]

C

UT

226,200

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, inclòs demolició de base de formigó de fins a 20
cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

[D]

[E]

[F]

Tipus

C

[C]

SUPERF. (m2)

[D]

LONG. (m)

[E]

[F]

TOTAL

4,200

4,200 C#*D#*E#*F#

9,200

9,200 C#*D#*E#*F#
4,500 C#*D#*E#*F#

c/ Processó

5

Subtotal

4,500

7

c/ Gaudí (rasa telefònica)

2,000

7,000

14,000 C#*D#*E#*F#

8

c/ Gaudí (rasa clavegueram)

2,000

3,000

6,000 C#*D#*E#*F#

S

17,900 SUMSUBTOTAL(G1:G4)

7

AMPLADA (m)

F219FFC0

m

2

c/ Camí Ral de Barcelona

4

c/ Gaudí (rasa telefònica)

7,000

1,200

8,400 C#*D#*E#*F#

5

c/ Gaudí (rasa clavegueram)

3,000

1,200

3,600 C#*D#*E#*F#

1

TALL DE BASE DE FORMIGÓ (panot +
asfalt)

670,500

2

c/ Camí Ral de Barcelona

658,500 C#*D#*E#*F#
Num. Text

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]

C

UT

3

3

F219Z306

m

Num. Text

Retirada de pedres de delimitació de parterre existent, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
Tipus

1

RETIRADA PEDRES DELIMITACIÓ
PARTERRE

2

parterre plaça

C

[C]

[D]

[E]

[F]

F2191306

25,000

m

Num. Text
1

END. VORADA

2

C/ Camí Ral de Barcelona

Fórmula

LONG.

C

[C]

[D]

[E]

[F]

25,000

TOTAL

[E]

[F]

8

5,950 C#*D#*E#*F#

12,500

12,500 C#*D#*E#*F#

5,900

5,900 C#*D#*E#*F#

c/ Processó

5

Subtotal

7

c/ Gaudí (rasa telefònica)

2,000

8,000

16,000 C#*D#*E#*F#

8

c/ Gaudí (rasa clavegueram)

2,000

3,000

6,000 C#*D#*E#*F#

S

24,350 SUMSUBTOTAL(G1:G4)

F219ZZ06

u

1

Tipus

Retirada placa homenatge

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

3

107,000

107,000 C#*D#*E#*F#

4

16,500

16,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

F21QZCMA

u

Num. Text

224,000

1

EUR

DESMUNTATGE CARTELL

TOTAL

Fórmula

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

100,500 C#*D#*E#*F#

46,350

Retirada de placa existent d'homenatge a Lluís Companys i trasllat a magatzem municipal, amb les proteccions
necessaries.

LONG.
100,500

Fórmula

4

Num. Text

Fórmula

TOTAL

5,950

TOTAL AMIDAMENT

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

[D]

LONG.

25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL

37,900

Fórmula

END. ASFALT

TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

4

1

658,500

TOTAL

LONG.

TOTAL AMIDAMENT
Num. Text

3,000

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

3

1,200 C#*D#*E#*F#

1,200

Fórmula

Fórmula

AMPLADA (m)

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL

TOTAL

LONG.

TOTAL AMIDAMENT
Num. Text

2

1,000

Desmuntatge de cartell publicitari vertical, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Tipus

[C]

C

UT

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

Total
EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

AMIDAMENTS
2

Pàg.:

plaça

AMIDAMENTS

3

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

15

1,000

F21QZP01

F21QZC01

u

Num. Text
1

DESMUNTATGE SENYALS

Desmuntatge de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Tipus

[C]

C

UT

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
11

F21QQB01

u

END. PALS DE FUSTA

Tipus

[C]

C

UT

[C]

C

UT

[D]

[E]

[F]

16

FDKZZT54

Num. Text
1

Tipus

RECOL·LOCACIÓ TAPES INSTAL.

C

RETIRADA DE PILONA

2

C/ Camí Ral de Barcelona

2,000

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

3

C/ Camí Ral de Barcelona - Plaça

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

4

C/ Processó - Plaça

3,000

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

F21Q1121

u

Num. Text
1

END. BANC

2

plaça

[C]

C

UT
1,000

[D]

[E]

[F]

17

F21Q2501

u

Num. Text
1

END. PAPERERA

2

plaça

9,000

TOTAL

F21DZT01

[C]

C

UT

[D]

[E]

[F]

18

4,000

TOTAL

u

Num. Text
1

RETIRADA DE CABINA TELEFÒNICA

2

plaça

Tipus

C

UT

Fórmula

UT
16,000 C#*D#*E#*F#
16,000

Tipus

[C]

C

UT

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

ARRENCADA DE TAPES DE POUS I
REIXES D'EMBORNALS

2

tapes pous

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

3

reixes embornals

2,000

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

F21DZG02

Tipus

1

ANUL·LACIÓ EMBORNAL EXISTENT

2

reixes embornals

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

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

F21RZZ60

TOTAL

UT
2,000

Fórmula

19

6,000

Anul·lació d'embornal existent, a base de repicar 60 cm del pou existent amb els mitjans necessaris, tabicat del clavegueró
amb formigó i reblert de sorra. Inclou càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

u

Num. Text

1,000

Desmuntatge i retirada de cabina telefònica, inclòs demolició de fonamentacions, anul·lació de la instal·lació de telefonia i
càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor
[C]

TOTAL

1

2,000

Arrencada d'elements vegetals, tipus arbust, inclòs arrels.

m2

Num. Text

F21QZCAB

[F]

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

14

[E]

Arrencada de tapa de pou de clavegueram i reixes d'embornal, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i
mecànica de runes sobre camió o contenidor

u

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

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
Tipus

6,000

Fórmula

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

2,000

TOTAL AMIDAMENT
13

[D]

TOTAL AMIDAMENT

2,000

3

[C]

TOTAL AMIDAMENT

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Tipus

6,000 C#*D#*E#*F#

16,000

Num. Text

12

Fórmula

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

Desmuntatge i posterior recol·locació de bastiment i tapa d'arquetes de serveis i pous de clavegueram, col·locat amb
morter, inclòs recreixament o escapçament de les arquetes per adaptar la tapa a la nova cota de paviment, amb maó
massís, arrebossat i lliscat per la part interior. Inclou pintat de tapa i marc i tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons detall de projecte.

u

10,000

TOTAL

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor
Tipus

[E]

6,000

2

2
Num. Text

[D]

Fórmula

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

10,000

2

TOTAL

4

Desmuntatge de pal de fusta, inclòs demolició de fonamentacions i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor

u

Num. Text
1

10

Pàg.:

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

Tipus

1

ARRENCADA ELEMENTS VEGETALS

2
3

TOTAL AMIDAMENT

[D]

[E]

[F]

SUPERF. (m2)

% SUPERF.
AMB
ARBUSTOS

parterre plaça

50,000

0,500

tal·lús (entre reixa existent i mur
superior nou)

61,300

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

1,000

C

[C]

OBRA
CAPÍTOL
EUR

01
02

Fórmula

25,000 C#*D#*E#*F#
61,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

TOTAL

86,300

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS
MOVIMENT DE TERRES
EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

AMIDAMENTS
NUM. CODI
1

F227T00F

UA
m2

Num. Text
1

Pàg.:

AMIDAMENTS

5

5

part superior: proposta amb pav i sauló /
reblert 55 cm (gruix mitjà)

6

Subtotal

S

7

Percentatge "A origen"

P

DESCRIPCIÓ
Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
Tipus

àmbit d'actuació

[C]

[D]

[E]

[F]

1.676,410

TOTAL

Num. Text

F2225223

m3

1.676,410

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió
Tipus

1

EXCAVACIÓ CAIXA PAVIMENTS

2

C

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

SUPERF. (m2)

GRUIX

superf. panot existent

225,000

0,350

78,750 C#*D#*E#*F#

3

superf. asfalt existent

658,500

0,280

184,380 C#*D#*E#*F#

5

Subtotal

6

superf. sauló existent - proposta amb
pav. pedra artificial i zona jocs

S
0,500

193,425 C#*D#*E#*F#

14,250

0,500

7,125 C#*D#*E#*F#

sobreexcavació zona jocs

66,200

0,200

13,240 C#*D#*E#*F#

10

superf. sauló existent - proposta amb
tarima

43,750

0,200

8,750 C#*D#*E#*F#

12

superf. sauló existent - proposta amb
sauló

263,200

0,200

52,640 C#*D#*E#*F#

8

14

superf. sauló existent - proposta parterre

15

Subtotal_total sauló excavat

25,450

0,550

EXCAVACIÓ FONAMENTS

2

mur formigó superior

Tipus

[C]

C

UT

m3

Num. Text
1

EXCAVACIÓ EN TAL·LÚS EXISTENT

2
3

C

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

SUPERF. (m2)

GRUIX

LONG.

superf. en planta / rebaix 70 cm

142,500

0,700

99,750 C#*D#*E#*F#

entre mur superior i mur inferior (tal·lús)

-80,800

0,700

-56,560 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

552,308

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió
Tipus

F226120F

m3

Num. Text

43,190

1

TERRAPLENAT

C

2

TERRAPLENAT PLAÇA

T

3

superf. sauló existent - proposta amb
tarima

4

TERRAPLENAT EN TAL·LÚS
EXISTENT

[C]

SUPERF. (m2)

43,750

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

GRUIX

0,200

T

[F]

ALÇADA

TOTAL

Fórmula

0,500

3,390 C#*D#*E#*F#

1,200

0,500

5,760 C#*D#*E#*F#

4

6,750

1,200

0,500

4,050 C#*D#*E#*F#

5

5,650

1,200

0,500

3,390 C#*D#*E#*F#

2,000

8,200

0,400

0,500

3,280 C#*D#*E#*F#

2,000

4,100

0,400

0,500

1,640 C#*D#*E#*F#

2,000

4,100

0,400

0,500

1,640 C#*D#*E#*F#

1,000

2,100

0,400

0,500

0,420 C#*D#*E#*F#

muret de bloc en zona tarima plaça

8

muret de bloc en zona rampa tarima
plaça

11

Subtotal

S

13

EXC. RASES SANEJAMENT

C

14

- EXC. EMBORNAL

T

UT

LONG,

AMPLADA

ALÇADA

15

embornals reixa simple + tapa cega

7,000

1,500

0,600

1,200

7,560 C#*D#*E#*F#

16

embornals reixa simple

1,000

1,000

0,600

1,200

0,720 C#*D#*E#*F#

17

embornals reixa doble

2,000

1,000

0,600

1,200

1,440 C#*D#*E#*F#
1,800 C#*D#*E#*F#

T

23,570 SUMSUBTOTAL(G1:G10
)

2,000

1,000

0,600

1,500

UT

LONG,

AMPLADA

ALÇADA

19

- EXC. POUS

20

pou sorrer

1,000

1,800

1,800

3,250

10,530 C#*D#*E#*F#

21

pou registre

1,000

1,800

1,800

2,900

9,396 C#*D#*E#*F#

22

- COL·LECTORS Ø250

ALÇADA 1

ALÇADA 2

LONG,

AMPLADA

23

connexió drenatge zona parterre_pl.
Lluís Companys

1,200

1,500

5,000

0,450

3,038 (((C#+D#)/2)*E#)*F #

1,500

1,800

16,000

0,450

11,880 (((C#+D#)/2)*E#)*F #

25

connexió drentage zona jocs

1,200

1,800

4,000

0,450

2,700 (((C#+D#)/2)*E#)*F #

27

connexió embornal_c/ Gaudí

1,200

1,800

7,000

0,450

4,725 (((C#+D#)/2)*E#)*F #

28

connexió embornals_c/ Camí Ral de
Barcelona

1,200

1,800

7,000

0,450

4,725 (((C#+D#)/2)*E#)*F #

29

1,200

1,800

4,000

0,450

2,700 (((C#+D#)/2)*E#)*F #

30

1,500

1,800

7,000

0,450

5,198 (((C#+D#)/2)*E#)*F #

T

1,200

1,800

5,000

0,450

3,375 (((C#+D#)/2)*E#)*F #

32

connexió embornal_c/ Processó

1,500

1,800

5,000

0,450

3,713 (((C#+D#)/2)*E#)*F #

33

connexió embornals_pl. LLuís
companys

1,200

1,800

12,000

0,450

8,100 (((C#+D#)/2)*E#)*F #

1,200

1,800

15,000

0,450

10,125 (((C#+D#)/2)*E#)*F #

34

EUR

[E]

AMPLADA
1,200

31

8,750 C#*D#*E#*F#

[D]

LONG.

9,600

24

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

47,362

5,650

18

F2213422

7,894 PERORIGEN(G1:G6,C7 )

20,000

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat

10

289,178 SUMSUBTOTAL(G6:G14
)
TOTAL AMIDAMENT

3

39,468 SUMSUBTOTAL(G1:G5)

3

9

13,998 C#*D#*E#*F#

S

1

7

263,130 SUMSUBTOTAL(G1:G4)
386,850

7

30,718 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Num. Text

m3

0,550

6

1.676,410 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

F221C472

55,850

Fórmula

5

2

Pàg.:

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
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AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENTS

7

35

1,200

1,800

8,000

0,450

5,400 (((C#+D#)/2)*E#)*F #

79

36

1,200

1,500

1,000

0,450

0,608 (((C#+D#)/2)*E#)*F #

80

ALÇADA 1

ALÇADA 2

LONG,

AMPLADA

2,150

2,600

19,000

0,600

T

37

- COL·LECTORS Ø400

38

connexió pou registre nou i pou sorrer
nou

39

Subtotal

S

41

EXC. RASES REG

C

42

- PERICONS

T

43

comptador

1,000

1,200

0,600

0,600

44

by-pass mestre

1,000

1,200

0,600

0,600

45

by-pass sectorial

2,000

0,600

0,600

0,600

46

pericó registre

4,000

0,600

0,600

0,600

47

pericó rentatge

3,000

0,600

0,600

48

pericó descàrrega

3,000

0,600

0,600

49

- TUBS

50

instal. elèctr.

8,000

0,200

0,550

0,880 C#*D#*E#*F#

51

instal. elèctr. + Ø63

32,000

0,200

0,550

3,520 C#*D#*E#*F#

52

Ø63

11,000

0,200

0,550

1,210 C#*D#*E#*F#

53

Ø50

92,000

0,200

0,550

10,120 C#*D#*E#*F#

54

Ø40

55

deducció pas calçada

56
58
59

Subtotal

S

61

EXC. RASES ABASTAMENT AIGUA
FONT

C

62

LONG.

AMPLADA

0,396 (((C#+D#)/2)*E#)*F #

88

EXC. RASES TELEFÒNICA

C

0,396 (((C#+D#)/2)*E#)*F #

90

- PERICONS

T

0,468 (((C#+D#)/2)*E#)*F #

91

D H-I

3,000

1,250

1,450

1,300

7,069 C#*D#*E#*F#

0,828 (((C#+D#)/2)*E#)*F #

92

M H-III

8,000

0,500

0,500

0,700

1,400 C#*D#*E#*F#

0,600

0,648 (((C#+D#)/2)*E#)*F #

93

- CABLEJAT

0,600

0,648 (((C#+D#)/2)*E#)*F #

94

- CANALITZACIÓ TELEFÒNICA 2TUBS
Ø110

95

creuament c/ Processó amb c/ Camí Ral
de Barcelona

4,000

0,450

0,900

1,620 C#*D#*E#*F#

17,000

0,450

0,900

6,885 C#*D#*E#*F#

pas calçada

32,000

0,400

1,000

12,800 C#*D#*E#*F#

Ø110

10,000

0,300

0,550

1,650 C#*D#*E#*F#

LONG.

AMPLADA

ALÇADA

pas calçada

5,000

0,400

1,000

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

63

Ø110

4,000

0,300

0,550

0,660 C#*D#*E#*F#

64

Subtotal

S

19,000

0,400

0,400

0,600

1,824 C#*D#*E#*F#

60x60x60

1,000

0,600

0,600

0,600

0,216 C#*D#*E#*F#

c/ Camí Ral de Barcelona
(ENLLUMENAT)

103

- CANALITZACIÓ TELEFÒNICA 2TUBS
Ø63

104

creuament c/ Processó amb c/ Camí Ral
de Barcelona

20,000

deducció pas calçada

-1,000

75

connexió columna

1,000

77

plaça Lluís Companys (ENLLUMENAT
+ QUADRE)

78

deducció pas calçada

74

-2,000

0,400

0,500

LONG.

AMPLADA

ALÇADA

4,000

0,450

0,900

1,620 C#*D#*E#*F#

52,000

0,450

0,900

21,060 C#*D#*E#*F#

2,000

0,450

0,900

0,810 C#*D#*E#*F#

46,000

0,450

0,900

18,630 C#*D#*E#*F#

3,000

0,300

0,800

0,720 C#*D#*E#*F#

1,000

0,300

0,800

0,240 C#*D#*E#*F#

1,000

0,300

0,800

0,240 C#*D#*E#*F#

15,000

0,300

0,800

3,600 C#*D#*E#*F#
0,720 C#*D#*E#*F#

3,000

0,300

0,800

110

7,000

0,300

0,800

1,680 C#*D#*E#*F#

111

20,000

0,300

0,800

4,800 C#*D#*E#*F#

c/ Camí Ral de Barcelona

2,000

26,000

0,300

0,800

6,240 C#*D#*E#*F#

1,000

0,300

0,800

0,480 C#*D#*E#*F#

1,000

0,300

0,800

0,240 C#*D#*E#*F#

115

6,000

0,300

0,800

1,440 C#*D#*E#*F#

116

2,000

0,300

0,800

0,480 C#*D#*E#*F#

117

7,000

0,300

0,800

1,680 C#*D#*E#*F#

13,000

0,300

0,800

3,120 C#*D#*E#*F#

7,000

0,300

0,800

1,680 C#*D#*E#*F#

1,000

0,300

0,800

8,000

0,400

0,500

1,600 C#*D#*E#*F#

118

8,000

0,400

0,500

-1,600 C#*D#*E#*F#

119

connexió en creuament carrer

c/ Camí Ral de Barcelona

10,000

0,400

0,500

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

120

2,000

0,400

0,500

0,400 C#*D#*E#*F#

121

Subtotal

S

62,000

0,400

0,500

12,400 C#*D#*E#*F#
123

EXC. RASES ENDESA

C

6,000

0,400

0,500

-2,400 C#*D#*E#*F#

124

- PERICONS

T

EUR

3,600 C#*D#*E#*F#
0,540 C#*D#*E#*F#

107

114

4,000 C#*D#*E#*F#

0,900
0,900

106

113

T

72
73

c/ Camí Ral de Barcelona

112

40x40x60

71

connexió en creuament carrer

0,500
0,500

T

c/ Camí Ral de Barcelona

101

109

ALÇADA

69

- CABLEJAT

UT

99
100

8,000
0,600

8

34,780 SUMSUBTOTAL(G65:G8
5)

105

68

70

98

2,660 SUMSUBTOTAL(G60:G6
3)
AMPLADA

2,000

96

45,664 SUMSUBTOTAL(G40:G5
8)

LONG.

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

S

-3,520 C#*D#*E#*F#

UT

3,200 C#*D#*E#*F#

0,500

Subtotal

15,620 C#*D#*E#*F#

T

0,500

0,400

86

0,550

C

0,400

pas calçada (ENLLUMENAT +
QUADRE)

0,550

- PERICONS

2,000
10,000

pas calçada (ENLLUMENAT)

0,200

EXC. RASES ENLLUMENAT

2,400 C#*D#*E#*F#

85

0,200

67

4,600 C#*D#*E#*F#

0,500

84

32,000

66

0,500

0,400

plaça Lluís Companys (QUADRE)

142,000

UT

0,400

12,000
connexió columnes

ALÇADA

8,000

23,000

82

T

-1,000

plaça Lluís Companys (ENLLUMENAT)

81

27,075 (((C#+D#)/2)*E#)*F #
124,808 SUMSUBTOTAL(G12:G3
8)

UT

Pàg.:

2,000

0,480 C#*D#*E#*F#
86,934 SUMSUBTOTAL(G87:G1
20)

UT

LONG.

AMPLADA

ALÇADA

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES
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AMIDAMENTS

Pàg.:
2,000

125
126

0,600

0,600

0,600

128

deducció pas calçada

129

pas calçada

130

Subtotal

-1,000

Num. Text
1

TERRAPLENAT RASES SANEJAMENT

C

2

- COL·LECTORS Ø250

T

3

connexió drenatge zona parterre_pl.
Lluís Companys

4

ALÇADA 1

8,000

0,200

0,500

0,800 C#*D#*E#*F#

instal. elèctr. + Ø63

32,000

0,200

0,500

3,200 C#*D#*E#*F#

0,400

0,700

19,600 C#*D#*E#*F#

4

Ø63

11,000

0,200

0,500

1,100 C#*D#*E#*F#

0,700

-1,400 C#*D#*E#*F#

5

Ø50

92,000

0,200

0,500

9,200 C#*D#*E#*F#

5,000

0,600

1,200

3,600 C#*D#*E#*F#

6

Ø40

7

deducció pas calçada

8

22,232 SUMSUBTOTAL(G122:G
129)

[C]

instal. elèctr.

3

0,400

[D]

ALÇADA 2

[E]

LONG,

0,600

7,680 C#*D#*E#*F#

0,300

0,500

1,500 C#*D#*E#*F#

11

Subtotal

S

13

TERRAPLENAT RASES
ABASTAMENT AIGUA FONT

C

14

pas calçada

15

Ø110

16

Subtotal

S

AMPLADA

18

TERRAPLENAT RASES ENLLUMENAT

C

c/ Camí Ral de Barcelona
(ENLLUMENAT)

340,648

[F]

TOTAL

Fórmula

0,750

1,050

5,000

0,450

2,025 (((C#+D#)/2)*E#)*F #

19

1,050

1,350

16,000

0,450

8,640 (((C#+D#)/2)*E#)*F #

20

4,000

0,450

1,890 (((C#+D#)/2)*E#)*F #

7,000

0,450

3,308 (((C#+D#)/2)*E#)*F #

22
23

connexió columna

25

plaça Lluís Companys (ENLLUMENAT
+ QUADRE)

0,750

1,350

7,000

0,450

3,308 (((C#+D#)/2)*E#)*F #

9

0,750

1,350

4,000

0,450

1,890 (((C#+D#)/2)*E#)*F #

10

1,050

1,350

7,000

0,450

3,780 (((C#+D#)/2)*E#)*F #

26

deducció pas calçada

11

0,750

1,350

5,000

0,450

2,363 (((C#+D#)/2)*E#)*F #

27

plaça Lluís Companys (ENLLUMENAT)

12

connexió embornal_c/ Processó

1,050

1,350

5,000

0,450

2,700 (((C#+D#)/2)*E#)*F #

28

13

connexió embornals_pl. LLuís
companys

0,750

1,350

12,000

0,450

5,670 (((C#+D#)/2)*E#)*F #

29

connexió columnes

30

plaça Lluís Companys (QUADRE)

1,350

15,000

0,450

7,088 (((C#+D#)/2)*E#)*F #

32

pas calçada (ENLLUMENAT)

15

0,750

1,350

8,000

0,450

3,780 (((C#+D#)/2)*E#)*F #

33

0,405 (((C#+D#)/2)*E#)*F #

pas calçada (ENLLUMENAT +
QUADRE)

34

Subtotal

S

36

TERRAPLENAT RASES TELEFÒNICA

C

37

- CANALITZACIÓ TELEFÒNICA 2TUBS
Ø110

38

creuament c/ Processó amb c/ Camí Ral
de Barcelona

18

connexió pou registre nou i pou sorrer
nou

19

Subtotal

1,050

1,000

0,450

ALÇADA 2

LONG,

AMPLADA

1,550

2,000

19,000

0,600

20,235 (((C#+D#)/2)*E#)*F #
67,082 SUMSUBTOTAL(G1:G18
)

S

TOTAL AMIDAMENT

67,082
39

7

8,000

0,750

0,750

F228ZEXI

m3

Num. Text
1

TERRAPLENAT RASES REG

Rebliment i piconatge de rasa amb un 40% de sauló garbellat de nova aportació i un 60% de sauló procedent de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant. Inclou el subministrament de la sorra, el
subministrament i col·locació de bandes de senyalització per a cada canalització de serveis inclosa dins la rasa, segons
criteris de les companyies subministradores i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
Tot complet i acabat segons projecte.
Tipus

[C]

C

UT

[D]

LONG.

[E]

AMPLADA

[F]

TOTAL

Fórmula

ALÇADA
EUR

41

UT

-2,000

14

c/ Camí Ral de Barcelona

42
43

connexió en creuament carrer

44

c/ Camí Ral de Barcelona

46

- CANALITZACIÓ TELEFÒNICA 2TUBS
Ø63

LONG.

AMPLADA

ALÇADA

5,000

0,400

0,600

1,200 C#*D#*E#*F#

4,000

0,300

0,500

0,600 C#*D#*E#*F#
1,800 SUMSUBTOTAL(G12:G1
5)

1,000

1,350
1,350

ALÇADA 1

UT

-1,000

0,750

10

34,480 SUMSUBTOTAL(G1:G10
)

deducció pas calçada

0,750

T

-3,200 C#*D#*E#*F#

0,400

connexió embornal_c/ Gaudí

- COL·LECTORS Ø400

14,200 C#*D#*E#*F#

0,500

10,000

connexió drentage zona jocs

17

0,500

0,200

32,000

7

16

0,200

32,000

Ø110

5

connexió embornals_c/ Camí Ral de
Barcelona

142,000

pas calçada

21

8

-1,000

10

Rebliment i piconatge de rasa amb terres tolerables, en tongades de gruix de 25 cm com a màxim les rases d'ampalda
inferior a 60 cm i tongades de gruix entre 25 i 50 cm com a màxim la resta. Inclou el subministrament de la terra tolerable,
el subministrament i col·locació de bandes de senyalització per a cada canalització de serveis inclosa dins la rasa, segons
criteris de les companyies subministradores i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
Tot complet i acabat segons projecte.
Tipus

2

5,000

S

m3

Pàg.:

70,000

TOTAL AMIDAMENT
F228Z010

0,432 C#*D#*E#*F#

T

- CABLEJAT

127

6

AMIDAMENTS

9

2,000

LONG.

AMPLADA

ALÇADA

20,000

0,400

0,450

3,600 C#*D#*E#*F#

8,000

0,400

0,450

1,440 C#*D#*E#*F#

8,000

0,400

0,450

-1,440 C#*D#*E#*F#

10,000

0,400

0,450

1,800 C#*D#*E#*F#

2,000

0,400

0,450

0,360 C#*D#*E#*F#

62,000

0,400

0,450

11,160 C#*D#*E#*F#

6,000

0,400

0,450

-2,160 C#*D#*E#*F#

23,000

0,400

0,450

4,140 C#*D#*E#*F#

12,000

0,400

0,450

2,160 C#*D#*E#*F#

2,000

0,400

0,450

2,880 C#*D#*E#*F#

10,000

0,400

0,450

1,800 C#*D#*E#*F#

8,000

0,500

0,600

2,400 C#*D#*E#*F#

0,600

0,500

0,600

0,360 C#*D#*E#*F#
28,500 SUMSUBTOTAL(G17:G3
3)

UT

LONG.

AMPLADA

ALÇADA

4,000

0,450

0,600

1,080 C#*D#*E#*F#

17,000

0,450

0,600

4,590 C#*D#*E#*F#

4,000

0,450

0,600

1,080 C#*D#*E#*F#

52,000

0,450

0,600

14,040 C#*D#*E#*F#

2,000

0,450

0,600

0,540 C#*D#*E#*F#

46,000

0,450

0,600

12,420 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS
47

Pàg.:

creuament c/ Processó amb c/ Camí Ral
de Barcelona

3,000

0,300

0,600

1,000

0,300

0,600

0,180 C#*D#*E#*F#

49

1,000

0,300

0,600

0,180 C#*D#*E#*F#

50

15,000

0,300

0,600

2,700 C#*D#*E#*F#

3,000

0,300

0,600

0,540 C#*D#*E#*F#

53

7,000

0,300

0,600

1,260 C#*D#*E#*F#

54

20,000

0,300

0,600

3,600 C#*D#*E#*F#

55

26,000

0,300

0,600

4,680 C#*D#*E#*F#

c/ Camí Ral de Barcelona

2,000

56
57

connexió en creuament carrer

1,000

0,300

0,600

0,360 C#*D#*E#*F#

1,000

0,300

0,600

0,180 C#*D#*E#*F#

FONAMENTS

2

mur superior

C

LONG.

AMPLADA

5,650

1,200

6,780 C#*D#*E#*F#

3

9,600

1,200

11,520 C#*D#*E#*F#

4

6,750

1,200

8,100 C#*D#*E#*F#

5

5,650

1,200

6,780 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

F31522H4

m3

Num. Text

FONAMENTS
mur superior

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba
Tipus

C

[C]

[D]

[E]

LONG.

AMPLADA

ALÇADA

[F]

TOTAL

Fórmula

6,000

0,300

0,600

1,080 C#*D#*E#*F#

59

2,000

0,300

0,600

0,360 C#*D#*E#*F#

2

5,650

1,200

0,400

2,712 C#*D#*E#*F#

9,600

1,200

0,400

4,608 C#*D#*E#*F#

c/ Camí Ral de Barcelona

62

2,000

63
64

Subtotal

S

66

TERRAPLENAT RASES ENDESA

C

deducció pas calçada

69

pas calçada

70

Subtotal

0,300

0,600

1,260 C#*D#*E#*F#

13,000

0,300

0,600

2,340 C#*D#*E#*F#

4

6,750

1,200

0,400

3,240 C#*D#*E#*F#

5

5,650

1,200

0,400

2,712 C#*D#*E#*F#

0,300

0,600

1,260 C#*D#*E#*F#

1,000

0,300

0,600

0,360 C#*D#*E#*F#
54,630 SUMSUBTOTAL(G35:G6
3)

UT

67
68

7,000

3

7,000

-1,000

Tipus

70,000

0,400

0,650

18,200 C#*D#*E#*F#

5,000

0,400

0,650

-1,300 C#*D#*E#*F#

1

FONAMENTS

C

5,000

0,600

0,600

1,800 C#*D#*E#*F#

2

càlcul kg/ml fonaments mur superior
(tipus T2)

T

3

REP 3_Ø12 c.25

4

REP 4_Ø12 c.25

3,000

1,000

0,890

2,670 C#*D#*E#*F#

5

S-5_Ø12 c.25

5,000

1,400

0,890

6,230 C#*D#*E#*F#

6

S-3_Ø10 c.30 (esperes)

5,000

1,150

0,620

3,565 C#*D#*E#*F#

7

S-4_Ø10 c.15 (esperes)

8,000

1,150

0,620

5,704 C#*D#*E#*F#

8

Subtotal

-23,509

-23,509 C#*D#*E#*F#

1

RASES ENDESA

2

DOBLE BANDA EN RASES D'ENDESA
(1comptada amb el terraplenat)

C

[D]

[E]

[F]

NUM. CODI
F3Z152T1

Num. Text

138,110

01
03
01

TOTAL

70,000 C#*D#*E#*F#

70,000

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS
MURS
MURS DE FORMIGÓ

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb
marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió
[C]

[D]

[C]

[D]

[E]

[E]

[F]

TOTAL

LONG

KG/ML

6,000

1,000

0,890

S

EUR

10

Subtotal

S

11

amid kg ferro fonaments mur superior
(tipus T2)

T

12

mur superior

TOTAL

Fórmula

5,340 C#*D#*E#*F#

23,509 SUMSUBTOTAL(G1:G7)

-23,509 SUMSUBTOTAL(G9:G9)
LONG,

KG/ML

5,650

23,509

132,826 C#*D#*E#*F#

13

9,600

23,509

225,686 C#*D#*E#*F#

14

6,750

23,509

158,686 C#*D#*E#*F#

15

5,650

23,509

132,826 C#*D#*E#*F#

16

Subtotal "A origen"

O

17

Percentatge "A origen"

P

18

Subtotal "A origen"

O

650,024 SUMORIGEN(G1:G15)
32,501 PERORIGEN(G1:G16,C
17)

5,000

682,525 SUMORIGEN(G1:G17)
TOTAL AMIDAMENT

4

Fórmula

[F]

UT

Fórmula

LONG.
70,000

Tipus

Tipus

9

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

Num. Text

18,700 SUMSUBTOTAL(G65:G6
9)

[C]

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

ALÇADA

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

Num. Text

kg

AMPLADA

S

m

F31B3000

13,272

LONG.

TOTAL AMIDAMENT
FDGZU010

TOTAL AMIDAMENT
3

F31DC100

m2

12

33,180

58

61

1

1

Pàg.:

1

60

8

0,540 C#*D#*E#*F#

48

52

AMIDAMENTS

11

682,525

Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments

EUR
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AMIDAMENTS
Num. Text
1

FONAMENTS

2

mur superior

Pàg.:
Tipus

C

[C]

[D]

[E]

[F]

ALÇADA

CARES

5,650

0,500

2,000

5,650 C#*D#*E#*F#

3

9,600

0,500

2,000

9,600 C#*D#*E#*F#

4

6,750

0,500

2,000

6,750 C#*D#*E#*F#

5

5,650

0,500

2,000

5,650 C#*D#*E#*F#

6

1,200

0,500

2,000

1,200 C#*D#*E#*F#

F325ZPH4

m3

Num. Text
1

MURS

2

mur superior

Tipus

C

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

ALÇADA

5,650

0,300

1,400

2,373 C#*D#*E#*F#

3

9,600

0,300

1,400

4,032 C#*D#*E#*F#

4

6,750

0,300

1,400

2,835 C#*D#*E#*F#

5

5,650

0,300

1,400

2,373 C#*D#*E#*F#

kg

Num. Text
1

MURS

2

càlcul kg/ml mur superior (tipus T2)

3

REP 1_Ø8 c.10

[C]

[D]

[E]

[F]

T

UT

LONG

KG/ML

12,000

1,000

0,400

4,800 C#*D#*E#*F#
4,800 C#*D#*E#*F#

S-1_Ø10 c.30

5,000

1,400

0,620

4,340 C#*D#*E#*F#

6

S-2_Ø10 c.15

8,000

1,400

0,620

6,944 C#*D#*E#*F#

8

- CÈRCOL SUPERIOR 30x30

9

4Ø12

4,000

1,000

0,890

3,560 C#*D#*E#*F#

10

Ø6 c.20

6,000

1,160

0,220

1,531 C#*D#*E#*F#

11

Subtotal

S
-25,975

Subtotal

S

14

amid kg ferro mur superior (tipus T2)

T

15

mur superior

mur superior

-25,975 C#*D#*E#*F#

KG/ML

15,820 C#*D#*E#*F#

2,000

26,880 C#*D#*E#*F#

4

6,750

1,400

2,000

18,900 C#*D#*E#*F#

5

5,650

1,400

2,000

15,820 C#*D#*E#*F#

6

0,300

1,400

2,000

0,840 C#*D#*E#*F#

E8B271E3

Tipus

1

MURS_encofrat per deixar el FV

2

mur superior

C

[D]

LONG.

ALÇADA

[E]

[F]

1,400

7,910 C#*D#*E#*F#

1,400

13,440 C#*D#*E#*F#

4

6,750

1,400

9,450 C#*D#*E#*F#

5,650

1,400

7,910 C#*D#*E#*F#

5,650

0,300

1,695 C#*D#*E#*F#

8

9,600

0,300

2,880 C#*D#*E#*F#

9

6,750

0,300

2,025 C#*D#*E#*F#

10

5,650

0,300

1,695 C#*D#*E#*F#

horitzontal

01
03
02

F3Z152T1

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb
marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió

6,750

25,975

175,331 C#*D#*E#*F#

1

FONAMENTS

5,650

25,975

146,759 C#*D#*E#*F#

2

muret de bloc en zona tarima plaça

718,209 SUMORIGEN(G1:G18)

3

5

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS
MURS
MURS DE BLOC

DESCRIPCIÓ

18

4

47,005

UA

17

EUR

Fórmula

9,600

Num. Text

35,910 PERORIGEN(G1:G19,C
20)

TOTAL

5,650

249,360 C#*D#*E#*F#

5,000

[C]

3

146,759 C#*D#*E#*F#

P

78,260

Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques,
monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a l'humitat, aplicada en tres capes

m2

25,975

O

Fórmula

2,000

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

1

TOTAL

1,400

25,975

Percentatge "A origen"

[F]

CARES

1,400

9,600

Subtotal "A origen"

[E]

9,600

5,650

20

[D]

ALÇADA

5,650

NUM. CODI

-25,975 SUMSUBTOTAL(G12:G1
2)
LONG,

[C]

LONG.

3

16

19

C

TOTAL AMIDAMENT

25,975 SUMSUBTOTAL(G1:G10
)

12
13

2

7

0,400

5

MURS_encofrat per deixar el FV

5

1,000

REP 2_Ø8 c.10

Tipus

1

Num. Text

C

754,119

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 100x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia
encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

m2

Fórmula

12,000

4

8

11,613

TOTAL

F32D3A23

14

754,119 SUMORIGEN(G1:G20)

TOTAL AMIDAMENT

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Tipus

O

Subtotal "A origen"

Num. Text

Fórmula

GRUIX

F32BZ00Q

7

28,850

LONG.

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

Formigó per a murs de contenció, HA-30/B/10/IIIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm i abocat
amb bomba

TOTAL AMIDAMENT
6

21

Fórmula

LONG.

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL

AMIDAMENTS

13

muret de bloc en zona rampa tarima
plaça

Tipus

C

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

UT

LONG.

AMPLADA

2,000

8,200

0,400

6,560 C#*D#*E#*F#

2,000

4,100

0,400

3,280 C#*D#*E#*F#

2,000

4,100

0,400

3,280 C#*D#*E#*F#

1,000

2,100

0,400

0,840 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENTS

15

Pàg.:

3

TOTAL AMIDAMENT
2

F31522H4

m3

Num. Text

FONAMENTS

2

muret de bloc en zona tarima plaça

C

3
4

4

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba
Tipus

1

13,960

muret de bloc en zona rampa tarima
plaça

5

[C]

[D]

[E]

[F]

5

F31B3000

kg

Num. Text

UT

LONG.

AMPLADA

ALÇADA

8,200

0,400

0,400

2,624 C#*D#*E#*F#

Total

2,000

4,100

0,400

0,400

1,312 C#*D#*E#*F#

2,000

4,100

0,400

0,400

1,312 C#*D#*E#*F#

1,000

2,100

0,400

0,400

0,336 C#*D#*E#*F#

5

1618Z100

m2

Tipus

5,584

1

MURET DE BLOC DE FORMIGÓ 20 cm

C

[C]

[D]

[E]

[F]

2

càlcul kg/ml fonaments muret bloc zona
tarima

T

3

6Ø12

4

Ø12c.20

5

Ø12c.20 (esperes)

6

TOTAL

Subtotal

LONG

KG/ML

6,000

1,000

0,890

5,340 C#*D#*E#*F#

10,000

0,500

0,890

4,450 C#*D#*E#*F#

5,000

1,200

0,890

5,340 C#*D#*E#*F#

-15,130

-15,130 C#*D#*E#*F#

S

8

Subtotal

S

9

Subtotal "A origen"

O

11

amid kg ferro fonaments muret bloc
zona tarima

T

2

muret de bloc en zona tarima plaça

4

12

muret de bloc en zona tarima plaça

13
14

muret de bloc en zona rampa tarima
plaça

15
16

Subtotal

S

17

Percentatge parcial

%

18

Subtotal "A origen"

F31DC100

m2

Num. Text
1

FONAMENTS

2

muret de bloc en zona tarima plaça

NUM. CODI

2,000

8,200

15,130

2,100

0,400

2,000

1,680 C#*D#*E#*F#
27,920

[C]

LONG.

[D]

ALÇADA

[E]

[F]

2,000

8,200

0,600

9,840 C#*D#*E#*F#

2,000

4,100

0,600

4,920 C#*D#*E#*F#

0,600

0,200

4,100

1,000

2,100

0,200

2,000

1

F921Z01J

248,132 C#*D#*E#*F#

TOTAL

Fórmula

3,280 ((((C#+D#)/2)*E#)* F#)
0,420 C#*D#*E#*F#
18,460

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS
PAVIMENTS

UA

DESCRIPCIÓ

m3

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, amb granulometria inferior a 1/3 del gruix de
la capa a estendre.

Num. Text

Tipus

C

[C]

SUPERF. (m2)

[D]

LONG. (m)

[E]

AMPLADA (m)

[F]

TOTAL

Fórmula

1

TOT-Ú

2

P1.1_pedra artificial 10x10 cm; gruix 8
cm

475,800

GRUIX (m)
0,200

95,160 C#*D#*E#*F#

2,000

4,100

15,130

124,066 C#*D#*E#*F#

2,000

4,100

15,130

124,066 C#*D#*E#*F#

3

P1.2_pedra artificial Lx30 cm; gruix 8
cm

279,500

0,200

55,900 C#*D#*E#*F#

1,000

2,100

15,130

31,773 C#*D#*E#*F#

4

P4_Asfalt (excepte c/ Gaudí)

454,900

0,200

90,980 C#*D#*E#*F#

5

P6_Panot

6,050

0,200

1,210 C#*D#*E#*F#

6

P7.1_Gual granit

6,850

1,500

0,200

2,055 C#*D#*E#*F#

7

P7.2_Gual asfalt

8,800

1,500

0,200

2,640 C#*D#*E#*F#

8

P8.1_Pav. granit tàctil direccional

8,850

0,200

1,770 C#*D#*E#*F#

9

P8.2_Pav. granit tàctil botonadura

3,900

528,037 SUMSUBTOTAL(G10:G1
5)
5,000

26,402 PERPARCIAL(G1:G16,
C17)

O

554,439 SUMORIGEN(G1:G17)
TOTAL AMIDAMENT

4

01
04

-0,000 SUMORIGEN(G1:G8)
KG/ML

1,000

UT

muret de bloc en zona rampa tarima
plaça

OBRA
CAPÍTOL

-15,130 SUMSUBTOTAL(G7:G7)

LONG,

6,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

15,130 SUMSUBTOTAL(G1:G5)

UT

6,560 C#*D#*E#*F#

2,000

C

Fórmula

UT

7

2,000

0,400

Tipus

5

FONAMENTS

0,400

4,100

Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb
components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari, massissats 100% amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

Num. Text

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1

4,100

2,000

Fórmula

3

3

2,000

TOTAL AMIDAMENT
TOTAL

2,000

TOTAL AMIDAMENT

muret de bloc en zona rampa tarima
plaça

554,439

Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

C

UT

LONG.

ALÇADA

CARES

2,000

8,200

0,400

2,000

TOTAL

16

Fórmula

Total
13,120 C#*D#*E#*F#

EUR

0,200

0,780 C#*D#*E#*F#

10

R2.1_Rigola granit, 20x30x8 cm

53,500

0,300

0,200

3,210 C#*D#*E#*F#

11

R2.2_Rigola granit 10x30x7 cm

27,700

0,100

0,200

0,554 C#*D#*E#*F#

12

R3.1_Rigola pòrfir Lx30x7 cm

87,800

0,300

0,200

5,268 C#*D#*E#*F#

13

R3.2_Rigola pòrfir 10x10x7 cm

3,800

0,200

0,200

0,152 C#*D#*E#*F#

15

escales per accés a pati veïns (zona
parterres)

0,200

0,420 C#*D#*E#*F#

2,100

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES
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AMIDAMENTS
16

Pàg.:
S

Subtotal

AMIDAMENTS

17

260,099 SUMSUBTOTAL(G1:G15
)

18

c/ Gaudí (rasa telefònica)_PANOT +
ASFALT

8,000

1,200

0,200

1,920 C#*D#*E#*F#

19

c/ Gaudí (rasa clavegueram)_ASFALT

3,000

1,200

0,200

0,720 C#*D#*E#*F#

5

4

F9365H11

m3

Num. Text

LONG. (m)

[E]

AMPLADA (m)

[F]

475,800

0,220

104,676 C#*D#*E#*F#

3

P1.2_pedra artificial Lx30 cm; gruix 8
cm

279,500

0,150

41,925 C#*D#*E#*F#

4

P4_Asfalt (excepte c/ Gaudí)

454,900

0,220

6,050
6,850
8,800

1,500
1,500

GRUIX (m)

4

entre plaça i c/ Camí ral de Barcelona

130,900

130,900 C#*D#*E#*F#

0,150

0,908 C#*D#*E#*F#

5

entre zona jocs i edifici

45,250

45,250 C#*D#*E#*F#

0,220

2,261 C#*D#*E#*F#

6

entre zona jocs i mur superior

23,150

23,150 C#*D#*E#*F#

0,220

2,904 C#*D#*E#*F#

7

c/ Processó

25,500

25,500 C#*D#*E#*F#

R2.1_Rigola granit, 20x30x8 cm

53,500

0,300

0,220

3,531 C#*D#*E#*F#

11

R2.2_Rigola granit 10x30x7 cm

27,700

0,100

0,220

0,609 C#*D#*E#*F#

12

R3.1_Rigola pòrfir Lx30x7 cm

87,800

0,300

0,150

3,951 C#*D#*E#*F#

13

R3.2_Rigola pòrfir 10x10x7 cm

3,800

0,200

0,220

0,167 C#*D#*E#*F#

1

P2. SAULÓ

15

escales per accés a pati veïns (zona
parterres)

0,150

0,315 C#*D#*E#*F#

2

superf. total

16

Subtotal

18

c/ Gaudí (rasa telefònica)_PANOT

1,000

1,200

0,150

0,180 C#*D#*E#*F#

19

c/ Gaudí (rasa telefònica)_ASFALT

7,000

1,200

0,220

1,848 C#*D#*E#*F#

21

c/ Gaudí (rasa clavegueram)_ASFALT

3,000

1,200

0,220

0,792 C#*D#*E#*F#

3
4

creuament c/ Camí Ral de Barcelona
amb c/ Processó

5

FR266537

m2

Num. Text

Tipus

[C]

C

[D]

266,950

[F]

TOTAL

436,300

436,300 C#*D#*E#*F#

3,850

3,850 C#*D#*E#*F#

12,000

12,000 C#*D#*E#*F#

F9A1ZEXI

m3

P2. SAULÓ

2

superf. total

3

superf. en tal·lús

F9AQZ210

[C]

C

m3

1

P3_SORRA GARBELLADA 1-2 mm

2

zona jocs infantils

[D]

SUPERF. (m2)

277,500

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

GRUIX (m)

277,500

0,200

55,500 C#*D#*E#*F#

14,250

0,250

3,563 C#*D#*E#*F#
59,063

Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 1 a 2 mm cantell rodó, seguint especificacions de paviments per a
zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecànics
Tipus

C

[C]

[D]

[E]

SUPERF. (m2)

GRUIX (m)

66,200

0,500

[F]

TOTAL AMIDAMENT

EUR

Fórmula

277,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
7

TOTAL

Paviment de sauló, amb un 40% de sauló de nova aportació i un 60% de sauló procedent de la pròpia excavació, amb
estesa i piconatge del material al 95 % del PM
Tipus

1

Num. Text

Fórmula

SUPERF. (m2)

[F]

277,500

Num. Text

Paviment de peces de formigó de mides 10x10x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada líquida de ciment pòrtland sobre el
morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert de junts de 6 mm de gruix amb morter tipus PCI PAVIFIX
CEM de BASF i marcat de la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del sobrant segons especificacions del
fabricant; ajustaments en entregues a façana, juntes de gir en corbes, separadors de 6 mm en tota l'extensió de col·locació
i part proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les obres. Tot complet i
acabat segons projecte.

[E]

SUPERF. (m2)

TOTAL AMIDAMENT
6

282,500

Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i
equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25 %

264,130 SUMSUBTOTAL(G1:G15
)

S

c/ Camí ral de Barcelona

SUPERF. (m2)

TOTAL AMIDAMENT

10

2

Fórmula

100,078 C#*D#*E#*F#

0,858 C#*D#*E#*F#

[E]

TOTAL

41,500 C#*D#*E#*F#

0,220

[D]

[F]

16,200 C#*D#*E#*F#

3,900

[C]

[E]

41,500

P8.2_Pav. granit tàctil botonadura

C

[D]

16,200

9

C

[C]

tarima + rampa

1,947 C#*D#*E#*F#

Tipus

Tipus

entre plaça i paret veï

0,220

P1.1. PEDRA ARTIFICIAL 10x10x8 cm

Paviment de peces de formigó de longitud variable, amplada 30 cm i 8 cm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:3
(M15), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada líquida de
ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert de junts de 6 mm de gruix amb
morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF i marcat de la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del sobrant
segons especificacions del fabricant; ajustaments en entregues a façana, juntes de gir en corbes, separadors de 6 mm en
tota l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades
per les obres. Tot complet i acabat segons projecte.

3

8,850

2,100

475,800

2

P8.1_Pav. granit tàctil direccional

1

6,950 C#*D#*E#*F#

P1.2. PEDRA ARTIFICIAL Lx30x8 cm

8

Num. Text

16,700 C#*D#*E#*F#

6,950

1

P7.2_Gual asfalt

m2

m2

Num. Text

7

F9F1Z103

16,700

18

Fórmula

P1.1_pedra artificial 10x10 cm; gruix 8
cm

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL

BASE DE FORMIGÓ

P7.1_Gual granit

SUPERF. (m2)

[D]

2

6

C

[C]

1

P6_Panot

F9F5Z107

262,739

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

5

c/ Processó

6

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT
2

Pàg.:

TOTAL

Fórmula

33,100 C#*D#*E#*F#
33,100

EUR
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PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

AMIDAMENTS
8

F9J12P60

m2

Num. Text

Pàg.:

P4. ASFALT

2

c/ Camí Ral de Barcelona

C

6

[C]

SUPERF. (m2)

[D]

LONG. (m)

[E]

[F]

85,000

85,000 C#*D#*E#*F#
141,300 C#*D#*E#*F#

209,700

209,700 C#*D#*E#*F#

c/ Camí Ral de Barcelona (límit àmbit
actuació)

9,800

c/ Processó (límit àmbit actuació)

8

Subtotal

9,100

c/ Gaudí (rasa telefònica)_ASFALT

7,000

1,200

8,400 C#*D#*E#*F#

c/ Gaudí (rasa clavegueram)_ASFALT

3,000

1,200

3,600 C#*D#*E#*F#

1

P4. ASFALT

2

c/ Camí Ral de Barcelona

C

3

[C]

[D]

[E]

[F]

GRUIX (m)

T/m3

85,000

0,060

2,400

12,240 C#*D#*E#*F#

141,300

0,060

2,400

20,347 C#*D#*E#*F#

209,700

0,060

2,400

30,197 C#*D#*E#*F#

6

c/ Camí Ral de Barcelona (límit àmbit
actuació)

9,800

0,060

2,400

1,411 C#*D#*E#*F#

7

c/ Processó (límit àmbit actuació)

9,100

0,060

2,400

1,310 C#*D#*E#*F#

C

GRUIX (m)

7,000

1,200

0,060

2,400

1,210 C#*D#*E#*F#

13

c/ Gaudí (rasa clavegueram)_ASFALT

3,000

1,200

0,060

2,400

0,518 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1

P4. ASFALT

2

c/ Camí Ral de Barcelona

C

c/ Camí Ral de Barcelona

[E]

[F]

GRUIX (m)

T/m3

TOTAL

Fórmula

85,000

0,050

2,400

10,200 C#*D#*E#*F#

141,300

0,050

2,400

16,956 C#*D#*E#*F#

creuament c/ Camí Ral de Barcelona
amb c/ Processó

209,700

0,050

2,400

25,164 C#*D#*E#*F#

6

c/ Camí Ral de Barcelona (límit àmbit
actuació)

9,800

0,050

2,400

1,176 C#*D#*E#*F#

7

c/ Processó (límit àmbit actuació)

9,100

0,050

2,400

1,092 C#*D#*E#*F#

8

Subtotal

GRUIX (m)

T/m3

S
C

54,588 SUMSUBTOTAL(G1:G7)
LONG. (m) AMPLADA (m)

11

c/ Gaudí (rasa telefònica)_ASFALT

7,000

1,200

0,050

2,400

1,008 C#*D#*E#*F#

13

c/ Gaudí (rasa clavegueram)_ASFALT

3,000

1,200

0,050

2,400

0,432 C#*D#*E#*F#

F9E1Z20G

m2

1

P6. PANOT

2

c. Processó

C

c. Camí Ral de Barcelona

6

[C]

SUPERF. (m2)

[D]

LONG. (m)

[E]

[F]

Subtotal

9

c/ Gaudí (rasa telefònica)_PANOT

TOTAL

Fórmula

AMPLADA (m)

1,300

1,300 C#*D#*E#*F#

1,000

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

1,750

1,750 C#*D#*E#*F#

2,000

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

S

7

56,028

P6_Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter 1:4 i i
ciment pòrtland espolvorejat superficialment i beurada de ciment pòrtland
Tipus

6,050 SUMSUBTOTAL(G1:G6)
1,000

67,233

1,200 C#*D#*E#*F#

1,200
TOTAL AMIDAMENT

Tipus

C

[C]

SUPERF. (m2)

[D]

LONG. (m)

[E]

[F]

TOTAL

F981ZG9F

m

Fórmula

AMPLADA (m)

85,000

85,000 C#*D#*E#*F#

141,300

141,300 C#*D#*E#*F#

Num. Text

4

creuament c/ Camí Ral de Barcelona
amb c/ Processó

209,700

209,700 C#*D#*E#*F#

1

P7.1_Gual de vehícles, 150 cm, granit
gris quintana, flamejat

6

c/ Camí Ral de Barcelona (límit àmbit
actuació)

9,800

9,800 C#*D#*E#*F#

2

c/ Camí Ral de Barcelona

7

c/ Processó (límit àmbit actuació)

9,100

9,100 C#*D#*E#*F#

8

Subtotal
c/ Gaudí (rasa telefònica)_ASFALT

[D]

7,250

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

3

10

[C]

SUPERF. (m2)

4

3

13
Num. Text

2

5

c/ Gaudí (rasa telefònica)_ASFALT

m2

12

T/m3

11

F9J13J30

P4. ASFALT

10

65,505 SUMSUBTOTAL(G1:G7)
LONG. (m) AMPLADA (m)

466,900

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada
Tipus

1

Num. Text

S

10

3,600 C#*D#*E#*F#

1,200

TOTAL AMIDAMENT

SUPERF. (m2)

creuament c/ Camí Ral de Barcelona
amb c/ Processó

Subtotal

20

Fórmula

4

8

10

466,900

TOTAL

t

3

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada
Tipus

F9H11251

Num. Text

454,900 SUMSUBTOTAL(G1:G7)

12

Num. Text

11

9,100 C#*D#*E#*F#

S

t

3,000

TOTAL AMIDAMENT

9,800 C#*D#*E#*F#

10

F9H11B51

c/ Gaudí (rasa clavegueram)_ASFALT

Fórmula

141,300

7

Pàg.:

AMPLADA (m)

TOTAL AMIDAMENT
9

TOTAL

creuament c/ Camí Ral de Barcelona
amb c/ Processó

3
4

12

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2
Tipus

1

AMIDAMENTS

19

S

P7.1_Gual per a vehícles de 150 cm d'amplada, amb peces de pedra granítica gris quintana, acabat flamejat, format per
rampes de peces 8 cm de gruix, inclòs part proporcional de peces especials de caps de gual, amb la cantonada en forma
corba, d'1 peça, col·locades amb morter 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. Inclou formació de forats per col·locació de papereres,
semàfors, senyalització... i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
Tipus

C

[C]

[D]

[E]

[F]

LONG.

TOTAL

Fórmula

Total
6,850 C#*D#*E#*F#

6,850
TOTAL AMIDAMENT

6,850

454,900 SUMSUBTOTAL(G1:G7)
7,000

1,200

8,400 C#*D#*E#*F#
EUR

EUR
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AMIDAMENTS
14

F9H1ZUAM

m

Num. Text

Pàg.:

P7.2_Formació de gual per a vehícles, 150 cm d'amplada, amb mescla bituminosa. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida.
Tipus

[C]

C

[D]

[E]

[F]

LONG.

2

c/ Camí Ral de Barcelona

4,300

4,300 C#*D#*E#*F#

3

c/ Processó

4,500

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

F9B4ZT81

m2

1

P8.1. PAV. GRANIT, TÀCTIL
DIRECCIONAL 30x30x7 cm

[C]

C

[D]

[E]

[F]

SUPERF. (m2)

3

5,750

5,750 C#*D#*E#*F#

1

P8.2. PAV. GRANIT, TÀCTIL
BOTONADURA 30x30x7 cm

C

[C]

[E]

[F]

1,950

m2

20

1

2
3

P8.3. SENYALITZ. PAS DE VIANANTS
AMB RIGOLA DE FORMIGÓ 20x20x7
CM

3,700 C#*D#*E#*F#

4

20,100

20,100 C#*D#*E#*F#

F961ZR12

m

C

UT

LONG.

AMPLADA

2,000

2,000

0,400

12,000

[D]

0,400

[E]

[F]

Tipus

[C]

C

[D]

0,400
TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

R1.2. VORADA GRANIT 80x12x80 cm

2

perímetre pav. sauló contra tarima

LONG.
8,200

8,200 C#*D#*E#*F#

3

perímetre pav. sauló contra rampa
tarima

4,100

4,100 C#*D#*E#*F#

F961ZR13

m

12,300

R1.3_Vorada recta de pedra granítica gris quintana, flamejada, remuntable, de secció trapezoidal, dimensions de les bases
10cm i 20cm i alçades 8cm i 15cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària. Inclou part proporcional de peça tipus bústia, rejuntat amb beurada líquida de C.P.
netejada amb esponja, juntes de gir en corbes del carrer i separadors en tota l'extensió de col·locació. Tot complet i acabat
segons projecte.

Fórmula

3,900

TOTAL

39,900

R1.2_Vorada recta de pedra granítica gris quintana, flamejada, amb el cantell arrodonit, de dimensions 80x12x80(h) cm,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària. Inclou part proporcional de peça tipus bústia, peces d'alçada variable en lateral rampa tarima, rejuntat amb
beurada líquida de C.P. netejada amb esponja, juntes de gir en corbes del carrer i separadors en tota l'extensió de
col·locació. Tot complet i acabat segons projecte.

1

R1.3. VORADA REMUNTABLE
GRANIT

2

límit pav. zona jocs

Tipus

[C]

C

UT

3

[D]

F961ZR14

m

Total

Num. Text

1,920 C#*D#*E#*F#
3,520

[F]

1

R1.4. VORADA GRANIT 80x12x42 cm

2

perímetre mur superior

3

Fórmula

7,100

14,200 C#*D#*E#*F#

2,000

10,300

20,600 C#*D#*E#*F#
34,800

R1.4_Vorada recta de pedra granítica gris quintana, flamejada, amb el cantell arrodonit, de dimensions 80x12x42(h) cm,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària. Inclou part proporcional de peça tipus bústia, rejuntat amb beurada líquida de C.P. netejada amb esponja, juntes
de gir en corbes del carrer i separadors en tota l'extensió de col·locació. Tot complet i acabat segons projecte.
Tipus

C

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

LONG.
6,800

6,800 C#*D#*E#*F#

10,000

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

EUR

TOTAL

2,000

TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

1,600 C#*D#*E#*F#

[E]

LONG.

P8.3_Senyalització horitzontal de pas de vianants amb peces de formigó blanc per a rigola de 20x20x7 cm, col·locades
amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
[C]

Fórmula

16,100 C#*D#*E#*F#

3,900 C#*D#*E#*F#

Tipus

TOTAL

Total

TOTAL AMIDAMENT

21
Num. Text

[F]

3,700

8,850

TOTAL

[E]

16,100

Num. Text

TOTAL AMIDAMENT
F975Z6DA

19

UT SUPERF. (m2)
2,000

2

[D]

perímetre pav. sauló

[D]

LONG.

3

Num. Text

P8.2_Paviment de pedra de granit gris quintana, amb acabat flamejat, dimensions de les peces 30x30 cm i 7 cm de gruix,
amb relleu tàctil de botonadura per a invidents, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a
rebuda del paviment. Inclou reblert de junts de 5 mm de gruix amb beurada líquida de C.P. netejada amb esponja,
separadors de 5 mm en tota l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de serveis
que quedin afectades per les obres. Tot complet i acabat segons projecte.
Tipus

2

[C]

C

TOTAL AMIDAMENT

0,650 C#*D#*E#*F#

0,650

Num. Text

R1.1. VORADA GRANIT 80x12x25 cm

Fórmula

2,450 C#*D#*E#*F#

m2

22

R1.1_Vorada recta de pedra granítica gris quintana, flamejada, amb el cantell arrodonit, de dimensions 80x12x25(h) cm,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària. Inclou part proporcional de peça tipus bústia, de peces corbes en trams de directriu corba, rejuntat amb beurada
líquida de C.P. netejada amb esponja, juntes de gir en corbes del carrer i separadors en tota l'extensió de col·locació. Tot
complet i acabat segons projecte.
Tipus

1

Total

TOTAL AMIDAMENT

17

TOTAL

2,450

F9B4ZT82

m

Num. Text

8,800

2

4

F961ZR11

Pàg.:

Total

P8.1_Paviment de pedra de granit gris quintana, amb acabat flamejat, dimensions de les peces 30x30 cm i 7 cm de gruix,
amb relleu tàctil direccional per a invidents, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a
rebuda del paviment. Inclou reblert de junts de 5 mm de gruix amb beurada líquida de C.P. netejada amb esponja,
separadors de 5 mm en tota l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de serveis
que quedin afectades per les obres. Tot complet i acabat segons projecte.
Tipus

18

Fórmula

P7.2_Gual de vehícles, 150 cm, asfalt

Num. Text

16

TOTAL

1

TOTAL AMIDAMENT
15

AMIDAMENTS

21

16,800

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

AMIDAMENTS
22

F973ZJOC

m

Num. Text
1

peça granit, 10x30x5 cm (a=10cm)

2

perímetre jocs infantils

Pàg.:

AMIDAMENTS

23

Peça de remat d'amplada 10 cm, de granit gris quintana, amb acabat flamejat, de dimensions 10x30 cm i 5 cm de gruix,
amb 1 cantell arrodonit, col·locat amb morter de ciment 1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix,
anivellada segons replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del paviment.
Inclou reblert de junts amb beurada líquida de C.P., netejada amb esponja, juntes de gir en corbes del carrer i separadors
en tota l'extensió de col·locació. Tot complet i acabat segons projecte.
Tipus

[C]

C

UT

3

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Num. Text

2,000

7,100

14,200 C#*D#*E#*F#

2,000

10,300

20,600 C#*D#*E#*F#

F9715G11

m3

1

R2.2_rigola granit, 10x30x7 cm
(a=10cm)

2

c/ Camí Ral de Barcelona

1
2

peça granit, 10x30x5 cm (a=10cm)

[C]

C

UT

perímetre jocs infantils

3

[D]

[E]

[F]

7,100

0,300

0,200

0,852 C#*D#*E#*F#

2,000

10,300

0,300

0,200

1,236 C#*D#*E#*F#

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

m

2,088

F97ZZ240

m

Num. Text
1

peça granit, 10x30x5 cm (a=10cm)

2

perímetre jocs infantils

Encofrat a dues cares per a rigoles, amb fustes, d'una alçària <= 50 cm
Tipus

[C]

C

UT

LONG.

2,000

7,100

14,200 C#*D#*E#*F#

2,000

10,300

20,600 C#*D#*E#*F#

3

[D]

[E]

[F]

Tipus

[C]

C

F973Z12A

m

Num. Text
1

R2.1_rigola granit, 20x30x8 cm
(a=30cm)

2

c/ Camí Ral de Barcelona

[C]

C

tram a=60cm

5

pav. P8.2 en tram a=60 cm

[E]

[F]

LONG.

3
4

[D]

-2,000

m

Fórmula

R3.1_rigola pòrfir, Lx30x7 cm (a=30cm)
pav. sauló - pav. pedra artificial c/ Camí
Ral de Barcelona

20,000

20,000 C#*D#*E#*F#

3

pav. sauló - pav. zona jocs

13,700

13,700 C#*D#*E#*F#

4

contra mur superior

7,500

7,500 C#*D#*E#*F#

LONG.

7,700

7,700 C#*D#*E#*F#

6

pav. pedra artificial - pav. zona jocs

13,800

13,800 C#*D#*E#*F#

7

vorera c/ Processó

25,100

25,100 C#*D#*E#*F#

28

F973ZR32

m

34,800

TOTAL

TOTAL

2

Num. Text

R3.2_rigola pòrfir, 10x10x7 cm
(a=20cm)

2

c/ Camí Ral de Barcelona

87,800

R3.2_Rigola d'amplada 20 cm, de Pòrfir Patagònic, de dimensions 10x10 cm i 7 cm de gruix, cara superior natural i cantells
asserrats, col·locat amb morter de ciment 1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada
segons replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou
reblert de junts amb beurada líquida de C.P., netejada amb esponja, juntes de gir en corbes del carrer i separadors en tota
l'extensió de col·locació. Tot complet i acabat segons projecte.
Tipus

1

[C]

C

[D]

[E]

[F]

LONG.

TOTAL

Fórmula

Total

3,800

3,800 C#*D#*E#*F#

Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
29

F961Z8GD

m

3,800

Vorada de material i mides iguals a l'existent, col·locada. Tot inclòs.

17,000

17,000 C#*D#*E#*F#

35,300

35,300 C#*D#*E#*F#

7,600

7,600 C#*D#*E#*F#

1

R4. VORADA IGUAL A L'EXISTENT

3,200

-6,400 C#*D#*E#*F#

2

c/ Camí Ral de Barcelona

1,900
2,400

2,400 C#*D#*E#*F#

c/ Camí Ral de Barcelona

4,100

4,100 C#*D#*E#*F#

4,250

4,250 C#*D#*E#*F#

c/ Processó

3,450

3,450 C#*D#*E#*F#

Num. Text

Tipus

C

3

53,500

5

F973ZT2A

[F]

1

Total

TOTAL AMIDAMENT
26

[E]

Fórmula

R2.1_Rigola d'amplada 30 cm, de granit gris quintana, amb acabat flamejat, de dimensions 20x30 cm i 8 cm de gruix,
col·locat amb morter de ciment 1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons
replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert de
junts amb beurada líquida de C.P., netejada amb esponja, juntes de gir en corbes del carrer i separadors en tota l'extensió
de col·locació. Tot complet i acabat segons projecte.
Tipus

[D]

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT
25

TOTAL

27,700

R3.1_Rigola d'amplada 30 cm, de Pòrfir Patagònic, de dimensions Lx30 cm i 7 cm de gruix, cara superior natural i cantells
asserrats, col·locat amb morter de ciment 1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada
segons replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou
reblert de junts amb beurada líquida de C.P., netejada amb esponja, juntes de gir en corbes del carrer i separadors en tota
l'extensió de col·locació. Tot complet i acabat segons projecte.

5

24

Total

4

F973ZR31

24

Fórmula

3,700 C#*D#*E#*F#

LONG.

TOTAL AMIDAMENT

LONG.

TOTAL

18,000 C#*D#*E#*F#

Fórmula

2,000

[F]

3,700

34,800

TOTAL

[E]

18,000

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

C

[D]

3

Num. Text
Num. Text

[C]

TOTAL AMIDAMENT
27

23

Tipus

Fórmula

LONG.

TOTAL AMIDAMENT

Pàg.:

R2.2_Rigola d'amplada 10 cm, de granit gris quintana, amb acabat flamejat, de dimensions 10x30 cm i 7 cm de gruix,
col·locat amb morter de ciment 1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons
replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert de
junts amb beurada líquida de C.P., netejada amb esponja, juntes de gir en corbes del carrer i separadors en tota l'extensió
de col·locació. Tot complet i acabat segons projecte.

EUR

6
8

[D]

Subtotal

S

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

LONG.

4,100

9
10

[C]

1,900 C#*D#*E#*F#

4,100 C#*D#*E#*F#
20,200 SUMSUBTOTAL(G1:G9)
EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

AMIDAMENTS
12

Pàg.:

c/ Gaudí (rasa telefònica)

1,200 C#*D#*E#*F#

1,200
TOTAL AMIDAMENT

30

F961ZZM2

m

Num. Text
1

M2_Peces límit aparcament, granít, gris
quintana flamejat secció trapezoidal
(a=40cm/h=16 i 31 cm)

AMIDAMENTS

25

34

Tipus

[C]

C

UT

LONG.

2,000

2,600

5,200 C#*D#*E#*F#

29,600

29,600 C#*D#*E#*F#

2
3

[E]

[F]

TOTAL

Num. Text

31

F9B4ZM15

u

Num. Text
1

M1.5_Escocell Ø1200 mm / gruix =
8mm

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

F9B4ZMM4

u

escales per accés a pati veïns (zona
parterres)

E83CZGG5

u

34,800

TOTAL

[D]

[E]

[F]

SUPERF. (m2)

Num. Text

Fórmula

36

Enmarcat de jardinera M4 de Ø160 cm, mides exteriors del marc 193x193 cm i 50 mm de gruix, amb peces especials de
granit gris quintana, acabat flamejat, especejament segons plànols de detall de projecte, col·locades amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada de ciment
pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert de junts de 2 mm amb beurada líquida de
C.P. netejada amb esponja i separadors de 2 mm en tot el perímetre de l'enmarcat. Tot complet i acabat segons projecte.

1

Tipus

M4. jardinera Ø160

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

Tipus

[C]

C

UT

[D]

[E]

[F]

F961ZZM5

m

2

armari enllumenat festes

1,000

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

3

armari reg

1,000

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

E83CZPG5

u

Num. Text
1

37

Total

1

M5_Vorada pedra granít. gris quintana
flamejat 60x12x80(h) cm_2 cantells
arrodonits

2

parterres plaça

3

C

[C]

[D]

[E]

[F]

LONG.

TOTAL

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

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

145CZ172

u

Num. Text
1

P5_Formació d'escala de servei, de 80 cm d'amplada i 7 graons, a base de llosa de formigó armat HA-25/B/10/IIa, de 15
cm de gruix, armada amb malla electrosoldada ME 20x20 cm D:8-8 mm, inclòs formació dels graons amb matavius de 2x2
cm, amb encofrat per anar vist. Inclou acabat remolinat i fonament de formigó HA-25/B/10/IIa, armat amb barres d'acer
corrugat B500S, inclòs encofrat. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte.
Tipus

P5_escala de servei accés tal·lús

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

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

Fórmula

Total

13,150

13,150 C#*D#*E#*F#

6,900

6,900 C#*D#*E#*F#

38

481RZT33

m2

Num. Text
1

TOTAL AMIDAMENT

2,000

M9_Revestiment de la base de formigó de la font amb lloses de pedra de Pòrfir Patagònic, col·locada amb adhesiu C2 TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

Aplacat de pòrfir de la base de la font

2,000

M5_Vorada recta de pedra granítica gris quintana, flamejada, amb dos cantells arrodonits, de dimensions 60x12x80(h) cm,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària. Inclou part proporcional de peça tipus bústia, peces d'alçada variable en lateral rampa tarima, rejuntat amb
beurada líquida de C.P. netejada amb esponja, juntes de gir en corbes del carrer i separadors en tota l'extensió de
col·locació. Tot complet i acabat segons projecte.
Tipus

Fórmula

Aplacat de granit bases armaris
instal·lacions

TOTAL AMIDAMENT
Num. Text

TOTAL

1

Fórmula

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

33

TOTAL

2,100

M5_Revestiment de la base de formigó dels armaris d'instal·lacions amb pedra de granit, acabat flamejat, col·locada amb
adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

TOTAL AMIDAMENT
Num. Text

Fórmula

2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

TOTAL

Total

2,100

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

TOTAL AMIDAMENT
32

2

[C]

C

TOTAL AMIDAMENT

Enmarcat d'escossell M1.5 de Ø120 cm, mides exteriors del marc 150x150 cm i 50 mm de gruix, amb peces especials de
granit gris quintana, acabat flamejat, especejament segons plànols de detall de projecte, col·locades amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada de ciment
pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert de junts de 2 mm amb beurada líquida de
C.P. netejada amb esponja i separadors de 2 mm en tot el perímetre de l'enmarcat. Tot complet i acabat segons projecte.
Tipus

M5_Paviment pedra
granítica,flamejada,g=50mm,col.mort.1:
4 (inclòs graons)

26

M5_Paviment de pedra de granit gris quintana, amb acabat flamejat, 5 cm de gruix, inclòs peces especials per a graons,
col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons
replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert de
junts de 5 mm de gruix amb beurada líquida de C.P. netejada amb esponja, separadors de 5 mm en tota l'extensió de
col·locació i part proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les obres. Tot
complet i acabat segons projecte.
Tipus

1

Fórmula

35
TOTAL AMIDAMENT

m2

21,400

M2_Peces especials tipus vorada recta de pedra granítica gris quintana, flamejada, remuntable, de secció trapezoidal, de
40 cm d'amplada i 16 cm i 31 cm d'alçada, amb el cantell superior arrodonit, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària. Inclou part proporcional de peça
tipus bústia, rejuntat amb beurada líquida de C.P. netejada amb esponja, juntes de gir en corbes del carrer i separadors en
tota l'extensió de col·locació. Tot complet i acabat segons projecte.
[D]

F9B4ZA60

Pàg.:

20,050

EUR

M14.1_adequació marxapeus i bases
de façanes

Reparació de la base de façanes afectades per l'actuació en el paviment de les voreres, amb arrencada i repicat de
revestiments i peces existents malmeses, inclòs ajustos de cotes dels accessos, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre contenidor, i posterior reposició amb un acabat igual a l'existent, col·locat convenientment.
Tipus

C

[C]

[D]

LONG.

[E]

ALÇADA

[F]

TOTAL

Fórmula

%considerat

EUR
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PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

AMIDAMENTS
2

Pàg.:

plaça

3

20,000

0,250

0,100

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

4,800

0,250

0,100

0,120 C#*D#*E#*F#

24,100

0,250

0,100

0,603 C#*D#*E#*F#

12,100

0,250

0,100

0,303 C#*D#*E#*F#

6

1,000

0,250

0,100

0,025 C#*D#*E#*F#

7

7,500

0,250

0,100

0,188 C#*D#*E#*F#

8

0,800

0,250

0,100

0,020 C#*D#*E#*F#

9

3,000

0,250

0,100

0,075 C#*D#*E#*F#

4
5

c/ camí ral de barcelona

3

FD5JZG5E

CAIXA MAÓ MASSÍS PER EMBORNAL
AMB REIXA DOBLE
Reixa BCN P7

0,250

0,100

0,344 C#*D#*E#*F#

0,100

2,588 C#*D#*E#*F#

2

7,000

0,250

0,100

0,175 C#*D#*E#*F#

3

15

9,600

0,250

0,100

0,240 C#*D#*E#*F#

16

7,700

0,250

0,100

12,000

0,250

0,100

14

creuament c/ camí ral de barcelona amb
c/ processó

18

c/ processó

19
20

plaça

4,000

2,000

1,200

9,600 C#*D#*E#*F#

Reixa Barcelona 1 + Tapa cega M2

3,000

2,000

1,200

7,200 C#*D#*E#*F#

0,005 C#*D#*E#*F#

0,100

0,196 C#*D#*E#*F#
6,402

4

UA

DESCRIPCIÓ

m

Caixa per a embornal sorrer, de forma trapezoidal, dos costats de mides 0,90 m cadascun, dos costats de mides 0,20 m
cadascun i un costat de 0,982 m (mides interiors), amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l amb solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I,
armada segons plànols amb barres corrugades d'acer B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, sobre capa de neteja i
anivellament de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I. Inclou formació de mitjacanya en tot el perímetre. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons detall de projecte.

1

CAIXA PER EMBORNAL SORRER

2

embornal sorrer zona jocs

C

FD5ZZGA4

u

Num. Text

PROFUNDITAT

TOTAL

Fórmula

1

CAIXA MAÓ MASSÍS PER EMBORNAL
AMB REIXA SIMPLE

2

Reixa Barcelona-1

3

CAIXA MAÓ MASSÍS PER EMBORNAL
AMB REIXA SIMPLE + TAPA CEGA

4

Reixa Barcelona 1 + Tapa cega M2

C

UT CONJUNT

UT CAIXES PROFUNDITAT
1,000

1,200

1,200 C#*D#*E#*F#

UT CAIXES PROFUNDITAT

5

FD5ZZCA4

u

23,400

Reixa d'embornal de fosa, amb angle d'obertura superior a 90º, de barres inclinades, tipus Barcelona 1, per a embornal de
70x30 cm, col·locat amb morter. La reixa ha de complir amb la normativa vigent UNE EN-124 i el regalament AENOR RP
0023 i han d'estar homologats per CLABSA. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.
[C]

[D]

C

UT CONJUNT
1,000

1,000

C

UT CONJUNT

UT CAIXES

3,000

1,000

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

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

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

1,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1,000

Tipus

Total

1,200

UT CONJUNT

TOTAL AMIDAMENT

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS
CLAVEGUERAM
CLAVEGUERAM

[F]

2,400 C#*D#*E#*F#
3,000 C#*D#*E#*F#

Reixa BCN P7 + Tapa cega M2

0,293 C#*D#*E#*F#
0,234 C#*D#*E#*F#

[E]

1,200
1,500

8

0,100
0,100

[D]

1,000
1,000

7

0,250
0,250

0,100

[C]

2,000
2,000

CAIXA MAÓ MASSÍS PER EMBORNAL
AMB REIXA SIMPLE + TAPA CEGA

0,250

Tipus

Fórmula

6

0,250

Num. Text

TOTAL

UT CAIXES PROFUNDITAT

0,300 C#*D#*E#*F#

7,850

FD5JZC5E

[F]

Reixa Barcelona-1

0,200

NUM. CODI

[E]

5

22

01
05
01

C

UT CONJUNT

[D]

0,193 C#*D#*E#*F#

21

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

C

[C]

CAIXA MAÓ MASSÍS PER EMBORNAL
AMB REIXA SIMPLE

9,350

TOTAL AMIDAMENT

1,000

4

11,700

28

Caixa per a embornal de 70x30 cm (mides interiors), amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l amb solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I,
armada segons plànols amb barres corrugades d'acer B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, sobre capa de neteja i
anivellament de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I. Inclou formació de mitjacanya en tot el perímetre. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons detall de projecte.
Tipus

1

0,250

c/ camí ral de barcelona

m

Num. Text

13,750

12

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

103,500

10

1

AMIDAMENTS

27

4,000

Reixa d'embornal de fosa, abatible, tipus BCN P7, classe C250, per a embornal de 70x30 cm, col·locat amb morter. La
reixa ha de complir amb la normativa vigent UNE EN-124 i ha d'estar homologada per CLABSA. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de
projecte.

1,200
reixa de fosa tipus BCN P7 de Norinco o similar equivalent, per a embornal, classe C250, homologada per CLABSA

2

FD5ZZTA4

u

Num. Text
1

EMBORNAL SORRER

2

embornal sorrer zona jocs

Reixa d'embornal, abatible i amb tanca, disseny segons projecte, de forma trapezoidal, dos costats de mides 1,00 m
cadascun, dos costats de mides 0,30 m cadascun i un costat de 1,082 m; bastiment de perfil en L5.5.1 d'acer galvanitzat
collat a obra i reixa elaborada amb pletines d'acer galvanitzat de 4x1 cm, tota la tornilleria tipus Allen. La reixa haurà de
tenir el vist-i-plau de CLABSA. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

Num. Text
1

CAIXA MAÓ MASSÍS PER EMBORNAL
AMB REIXA DOBLE

2

Reixa BCN P7

3

CAIXA MAÓ MASSÍS PER EMBORNAL
AMB REIXA SIMPLE + TAPA CEGA

4

Reixa BCN P7 + Tapa cega M2

C
1,000

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

EUR

Tipus

C

C

[C]

[D]

UT CONJUNT

UT CAIXES

2,000

2,000

UT CONJUNT

UT CAIXES

4,000

1,000

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#

4,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

AMIDAMENTS

Pàg.:
TOTAL AMIDAMENT

6

FD5ZZMOF

u

Num. Text
1

10

8,000

Bastiment i tapa cega per embornal de fosa dúctil, abatible i amb tanca, model M-2 de Fundició Fàbregas, dimensions de
la tapa 449x269 mm, col·locat amb morter. Tapa de classe C250, acabat pintat negre asfàltic. La reixa ha de complir amb
la normativa vigent UNE EN-124 i el regalament AENOR RP 0023. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.
Tipus

CAIXA MAÓ MASSÍS PER EMBORNAL
AMB REIXA SIMPLE + TAPA CEGA

AMIDAMENTS

29

C

[C]

UT CONJUNT

[D]

[E]

[F]

TOTAL

FDDZZTC4

Num. Text

Fórmula

Reixa BCN P7 + Tapa cega M2

4,000

1,000

4,000 C#*D#*E#*F#

3

Reixa Barcelona 1 + Tapa cega M2

3,000

1,000

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

Tipus

[C]

C

UT

[D]

[E]

[F]

FDD2Z010

m

Num. Text

2

pous existents

2,000

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

3

pou registre nou

1,000

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

C

[C]

[D]

[E]

[F]

m

UT PROFUNDITAT

TOTAL

Num. Text

POU DE FORMIGÓ IN SITU

2

pou registre

1,000

2,900

2,900 C#*D#*E#*F#

1

COL·LECTOR Ø400

3

pou sorrer

1,000

3,250

3,250 C#*D#*E#*F#

2

connexió pou registre nou i pou sorrer
nou

FDDZS005

u

Num. Text

Total

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
[C]

UT

UT GRAONS

pou registre

1,000

11,000

11,000 C#*D#*E#*F#

pou sorrer

1,000

12,000

12,000 C#*D#*E#*F#

2
3

[D]

[E]

[F]

Tipus

TOTAL

12

FD7JZ250

m

Fórmula

Num. Text

TOTAL AMIDAMENT
9

FDDZZTD4

u

Num. Text

23,000

Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible tipus Norinco o equivalent, pas lliure de 700
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter d'alta resistència especial. El bastiment i
la tapa han de complir la norma AENOR RP 0023. Pintat amb pintura hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i
antidesplaçament, amb sistema de bloqueig antiretorn i amb pany. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.
Tipus

[C]

C

UT

[D]

[E]

[F]

[C]

C

[D]

TOTAL

[E]

[F]

LONG.

Fórmula

1

COL·LECTOR Ø250

2

connexió drenatge zona parterre_pl.
Lluís Companys

TOTAL

Fórmula

Total
19,000 C#*D#*E#*F#

19,000

TOTAL AMIDAMENT

C

POU DE FORMIGÓ IN SITU

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió
soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa sobre solera de formigó de 10 cm de gruix, lligat a la
solera amb filferro i reblert amb formigó fins a 10 cm per sobre el tub. Inclou vibrat i curat del formigó, formació de
connexions amb clips enganxats o mecànics per a tubs de tots els diàmetres, amb formació de forat amb broca de corona i
col·locació de tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida, segons especificacions del
fabricant. Tot complet i acabat segons plànols de projecte.

6,150

Tipus

1

3,000

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
8

FD7JZ400

Formació de pou quadrat de 120x120 cm de mides interiors, amb parets, base i sostre de 30 cm de gruix, de formigó
armat, inclòs encofrat i formació de forats passatubs en els laterals del pou, per a tubs de qualsevol diàmetre, formació de
mitja canya d'emmotllament del tub, formació d'obertura en la tapa superior de Ø70 cm per a registre del pou i tots els
materials i treballs necesaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons detalls de projecte.
Tipus

Fórmula

7,000
11

7

TOTAL

TAPA DE POU SENSE MARC
APARENT (pav. asfalt)

TOTAL AMIDAMENT
TOTAL AMIDAMENT

19,000

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió
soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa sobre solera de formigó de 10 cm de gruix, lligat a la
solera amb filferro i reblert amb formigó fins a 10 cm per sobre el tub. Inclou vibrat i curat del formigó, formació de
connexions amb clips enganxats o mecànics per a tubs de tots els diàmetres, junta elàstica triple llavi, amb formació de
forat amb broca de corona i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida, segons
especificacions del fabricant. Tot complet i acabat segons plànols de projecte.
Tipus

C

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

LONG.
5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

16,000

16,000 C#*D#*E#*F#

4

connexió drenatge zona jocs

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

6

connexió embornal_c/ Gaudí

7,000

7,000 C#*D#*E#*F#

7

connexió embornals_c/ Camí Ral de
Barcelona

7,000

7,000 C#*D#*E#*F#

3

1

TAPA DE POU AMB MARC APARENT
(pav. de peces)

8

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

2

pous existents

2,000

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

9

7,000

7,000 C#*D#*E#*F#

3

pou sorrer nou

1,000

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

10

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

12,000

12,000 C#*D#*E#*F#

13

15,000

15,000 C#*D#*E#*F#

14

8,000

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

TOTAL AMIDAMENT

30

Bastiment rodó sense quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible tipus Norinco o equivalent, pas
lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter d'alta resistència especial. El
bastiment i la tapa han de complir la norma AENOR RP 0023. Pintat amb pintura hidrosoluble negra, amb junt elàstic
antisoroll i antidesplaçament, amb sistema de bloqueig antiretorn i amb pany. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.

1

UT CAIXES

2

u

Pàg.:

3,000

EUR

11

connexió embornal_c/ Processó

12

connexió embornals_pl. LLuís
companys

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
13

F21DZTN1

Num. Text
1

96,000

Connexió de col·lector existent, possiblement de formigó, a pou de nova construcció. Diàmetre del col·lector Ø300. Inclou
talls amb serra de disc, formació de forats amb broca de corona, peces especials de connexionat i sellats, part
proporcional de formació de by-pass per a mantenir el col·lector en funcionament durant l'execució de les obres, càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor i tots els mitjans, materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte.

u

Tipus

A_connexió pou nou a col·lector
existent, possiblement formigó (Ø300)

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

5,650

6

Subtotal

S

8

DRENATGES EN PARTERRES

C

9

parterres plaça

10
11

F21DZTN4

2

Num. Text
1

Tipus

B_connexió col·lector nou PVC (Ø250)
a pou existent

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

FD5L4583

m2

15

F21DZTN6

u

1

Tipus

C_connexió col·lector nou PVC (Ø250)
a col·lector existent possiblement de
formigó (Ø250)

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

01
05
02

NUM. CODI
1

G7614A06

UA
m2

Num. Text
1

DRENATGES EN MURS

2

mur formigó superior

Fórmula

3,000

1

DRENATGES EN MURS

2

TOTAL

mur superior

C

[C]

[D]

[F]

1,000

TOTAL

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

LONG. ALÇADA+FONA
MENTS
2,650

14,973 C#*D#*E#*F#

9,600

2,650

25,440 C#*D#*E#*F#

4

6,750

2,650

17,888 C#*D#*E#*F#

5

5,650

2,650

14,973 C#*D#*E#*F#

LONG.

ALÇADA

3,000

0,800

2,400 C#*D#*E#*F#

9,700

0,800

7,760 C#*D#*E#*F#

6

Subtotal

S

8

DRENATGES EN PARTERRES

C

9

parterres plaça

73,274 SUMSUBTOTAL(G1:G5)

S

Subtotal

10,160 SUMSUBTOTAL(G7:G10
)
TOTAL AMIDAMENT

FD5AZ705

m

Num. Text

Membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada
adherida amb adhesiu de cautxú sintètic
[E]

83,434

5,650

Tipus

1

DRENTAGES EN MURS

2

mur superior

C

ALÇADA
MUR+FONAME
NTS

5,650

2,650

14,973 C#*D#*E#*F#

3

9,600

2,650

25,440 C#*D#*E#*F#

4

6,750

2,650

17,888 C#*D#*E#*F#

[D]

[E]

[F]

EUR

Fórmula

LONG.

3

9,600

9,600 C#*D#*E#*F#

4

6,750

6,750 C#*D#*E#*F#
5,650 C#*D#*E#*F#

5,650

6

Subtotal

S

8

DRENATGES EN PARTERRES

C

9

parterres plaça

27,650 SUMSUBTOTAL(G1:G5)
LONG.
3,000 C#*D#*E#*F#

3,000

9,700 C#*D#*E#*F#

9,700
S

Subtotal

12,700 SUMSUBTOTAL(G7:G10
)
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL

5,650 C#*D#*E#*F#

11

LONG.

[C]

5,650

10

Fórmula

83,434

Tub ranurat de PVC de D=200 mm, per a drenatges, connectat a xarxa de clavegueram

5

[D]

7,760 C#*D#*E#*F#
10,160 SUMSUBTOTAL(G7:G10
)

Fórmula

DESCRIPCIÓ

[C]

0,800

2,400 C#*D#*E#*F#

3

11

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS
CLAVEGUERAM
DRENATGES

C

Tipus

10

3

Tipus

9,700

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

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

TOTAL

Connexió de col·lector nou de PVC de Ø250 mm a col·lector existent, possiblement de formigó, de Ø250. Inclou peces
especials de connexionat i sellats, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i tots els mitjans, materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

Num. Text

0,800

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb dos geotèxtils de polipropilè adherits en les dues cares, amb
nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical

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

TOTAL AMIDAMENT

ALÇADA

3,000

1,000

Connexió de col·lector nou de PVC a pou existent. Diàmetre dels col·lectors de PVC Ø250. Inclou formació de forat en pou
existent amb broca de corona, peces especials de connexionat i sellats, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
i tots els mitjans, materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte.

u

LONG.

TOTAL AMIDAMENT

Num. Text

14

73,274 SUMSUBTOTAL(G1:G5)

S

Subtotal

32

14,973 C#*D#*E#*F#

2,650

Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT

Pàg.:

5

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

1,000

15

AMIDAMENTS

31

FD5AZ605

m

40,350

Tub ranurat de PVC de D=160 mm, per a drenatges, connectat a xarxa de clavegueram

EUR
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AMIDAMENTS
Num. Text
1

DRENTAGES EN ZONA DE JOCS

Pàg.:
Tipus

[C]

C

UT

[D]

[E]

[F]

Fórmula

2,000

7,100

14,200 C#*D#*E#*F#

3

2,000

10,300

20,600 C#*D#*E#*F#

m3

34,800

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant
Tipus

1

DRENTAGES EN MURS

2

mur superior

C

[C]

[D]

LONG.

SUPERF.
SECCIÓ
GRAVES (m2)

[E]

[F]

Subtotal

S

13

DRENATGES EN ZONA JOCS

C

14

superf.

15

perímetre

0,350

1,978 C#*D#*E#*F#

0,350

3,360 C#*D#*E#*F#

4

6,750

0,350

2,363 C#*D#*E#*F#

5,650

0,350

1,978 C#*D#*E#*F#

Subtotal

S

9

DRENATGES EN PARTERRES

C

parterres plaça

11
12

LONG.

SUPERF.
SECCIÓ
GRAVES (m2)

m3

Num. Text

3,000

0,350

1,050 C#*D#*E#*F#

9,700

0,350

3,395 C#*D#*E#*F#

1

SUBBASE DE GRAVES

2

drentage zona jocs

[C]

C

[D]

[E]

SUPERF. (m2)

GRUIX (m)

66,200

0,200

[F]

EJM1ZM10

m2

UT

LONG.

ALÇADA

2,000

7,100

0,700

9,940 C#*D#*E#*F#

2,000

10,300

0,700

14,420 C#*D#*E#*F#

66,200 C#*D#*E#*F#

90,560 SUMSUBTOTAL(G12:G1
6)

1

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS
AIGUA
XARXA DE REG

DESCRIPCIÓ

u

Escomesa d'aigua per abastament de la xarxa de reg, des del punt de connexió fins a comptador, inclòs formació de rases,
canonades, vàlvules, connexions, reposició de paviments, gestió de residus i tots els treballs, materials i mitjans necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet, acabat i en funcionament segons projecte i companyia
subministradora.
Tipus

connexió xarxa de reg a xarxa existent

[C]

[D]

TOTAL

[E]

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

FG31ZEAP

m

Fórmula

1

DRENTAGES EN MURS

2

mur superior

Fórmula

1,000

Escomesa elèctrica per abastament de la xarxa de reg, des del punt de connexió fins a programador, inclòs formació de
rases, canonades, vàlvules, connexions, reposició de paviments, gestió de residus i tots els treballs, materials i mitjans
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet, acabat i en funcionament segons projecte i companyia
subministradora i REBT.

13,240 C#*D#*E#*F#
Num. Text

13,240

Tipus

escomesa elèctrica per a xarxa de reg

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

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

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir
TOTAL AMIDAMENT

Num. Text

TOTAL

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

14,124
2

197,489

UA

Num. Text

1

F7B451E0

SUPERF. (m2)

Total

TOTAL AMIDAMENT
7

01
06
01

34

33,655 SUMSUBTOTAL(G7:G10
)

S

Subtotal

NUM. CODI

4,445 SUMSUBTOTAL(G7:G11
)

Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
Tipus

25,705 C#*D#*E#*F#

16

1

TOTAL AMIDAMENT
F9231J10

7,950 C#*D#*E#*F#

2,650

66,200

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

9,679 SUMSUBTOTAL(G1:G5)

S

Subtotal

2,650

9,700

TOTAL AMIDAMENT

9,600

6

3,000

Fórmula

5,650

10

6

TOTAL

3

5

parterres plaça

11

17
Num. Text

Pàg.:

10

2

F228AH00

9

LONG.

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL

AMIDAMENTS

33

Tipus

C

[C]

[D]

LONG.

EMBOLCALL
GRAVES
DRENATGES

[E]

[F]

TOTAL

3

5,650

2,650

14,973 C#*D#*E#*F#

3

9,600

2,650

25,440 C#*D#*E#*F#

4

6,750

2,650

17,888 C#*D#*E#*F#

5

5,650

2,650

14,973 C#*D#*E#*F#

6

Subtotal

S

8

DRENATGES EN PARTERRES

C

FG31ZIEL

m

Num. Text
1
2

73,274 SUMSUBTOTAL(G1:G5)
LONG.

1,000

Fórmula

instal. elèctrica per xarxa de reg

Instal.lació elèctrica a base de cable tipus mànega de 1000V amb una secció de 4x2,5 mm2, col·locat en tub de polietilè
de 90 mm de diàmetre, en distribució en canalització protegida o superior fins a mecanismes de comandament de xarxa,
inclòs connexionat amb els mateixos. Tot complet i instal·lat segons REBT i plecs de .
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

8,000

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

32,000

32,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

40,000

EMBOLCALL
GRAVES
DRENATGES
EUR

EUR
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AMIDAMENTS
4

FG1BZTPR

u

Num. Text
1

Pàg.:

AMIDAMENTS

35

Armari per a programador de reg, de polièster reforçat amb fibra de vidre tipus Himel PLD-85/00, de 850x465x320 mm,
amb juntes d'estanquitat i placa de muntatge aïllant, amb pany amb clau estàndard 405, totalment instal·lat, connectat i
provat, collat sobre base de formigó amb tubulars per a connexió a escomesa elèctrica i tot el petit material auxiliar
necessari de connexió i muntatge. Inclou la base de formigó i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.
Tipus

armari programador

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

9

u

Num. Text

Fórmula

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

FJSDZG0G

1

Pàg.:

Pericó de 60x60x60 amb by-pass sectorial senzill de 1'' 1/2 de bronze (per a xarxes secundàries de Ø50 mm), amb filtre de
300 micres, amb claus i vàlvules, inclòs reductor de pressió de 10 a 0.5 atm, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiment i
tapa segons especificacions de Parcs i Jardins. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de
la partida. Tot complet i acabat segons projecte i Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.
Tipus

S1_pericó by pass sectorial + vàlvules
1'' 1/2''_parterres

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

FJSAZGCM

u

Num. Text
1

programador

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

10

FJSDZC0G

u

Num. Text

Fórmula

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

1

FJSC2ACA

u

Num. Text

Tipus

S3_pericó by pass sectorial + vàlvules
1''_arbrat

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

sensor de pluja

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

11

FJSDZPRG

u

Fórmula

Num. Text

FJSDZZGC

u

Num. Text
1

comptador xarxa de reg + pericó

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

FJSDZT0G

u

Num. Text
1

pericó by-pass mestre + vàlvules

TOTAL

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

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

12

[C]

[D]

[E]

[F]

C

Fórmula

PERICÓ REGISTRE

2

pericó de registre_connexió xarxa reg a
xarxa existent

1,000

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

Total

3

pericó de registre_xarxa boques de reg

1,000

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

4

pericó de registre_xarxa arbrat

2,000

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

FDG3Z457

m

Num. Text

Tipus

1

CANALITZACIÓ PAS DE CALÇADA

2

xarxa secundària_arbrat (S3)

4,000

Canalització amb tub de PVC rígid de 110 mm de diàmetre nominal, inclòs rebliment amb formigó de resistència 20 n/mm2,
col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió grua per elevació del cubilot.
[C]

C

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

LONG.
32,000 C#*D#*E#*F#

32,000
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

TOTAL

1

1,000

32,000

Fórmula

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

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

Pericó de 120x60x60 amb by-pass mestre de 2'' de bronze, amb claus i vàlvules, pericó de paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i
bastiments i tapes de 60x60 cm segons especificacions de Parcs i Jardins. Inclou tots els materials i treballs necessaris per
a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte i Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.

Tipus

1,000

Pericó de registre de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm,pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiment i tapa segons
especificacions de Parcs i Jardins. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte i Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.

Fórmula

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

8

1,000

Pericó de 120x60x60 amb comptador de 3-4 m3/h, inclòs claus i vàlvules, pericó de paret de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i
bastiments i tapes de 60x60 cm segons especificacions de Parcs i Jardins. Inclou tots els materials i treballs necessaris per
a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte i Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.

Tipus

Fórmula

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

7

TOTAL

1,000

Sensor de pluja regulable amb proteccióantivandàlica en acer inoxidable per a instal·lació amb cables, instal·lat a una
alçària màxima d'1,5 m i calibrat
Tipus

1,000

Pericó de 60x60x60 amb by-pass sectorial senzill de 1'' de bronze (per a xarxes secundàries de Ø40 mm), amb filtre de
300 micres, amb claus i vàlvules, inclòs reductor de pressió de 10 a 0.5 atm, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiment i
tapa segons especificacions de Parcs i Jardins. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de
la partida. Tot complet i acabat segons projecte i Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.

TOTAL AMIDAMENT
6

Fórmula

1,000

Programador autònom de doble programa, amb control d'aportació d'aigua, amb temps de programació des de 1 min. fins
a 4 h per estació en passos d'1 min., de 8 a 32 estacions, model ICC HUNTER amb possibilitat de 8 arrencades per dia i
programa, amb piles standard de 9v, amb circuit d'arrencada de bomba, carcassa de plàstic estanca i preparat per a
muntatge mural interior, totalment col.locat, incloses totes les connexions elèctriques, tant del circuit d'alimentació del
programador, com dels elements governats per aquest. Inclou tots els treballs i materials necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.
Tipus

TOTAL

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

TOTAL AMIDAMENT
5

36

13

FFB29455

1,000
Num. Text

EUR

1

TUB Ø63

2

xarxa primària

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 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
Tipus

C

[C]

[D]

LONG.
11,000

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

Total
11,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:
32,000 C#*D#*E#*F#

32,000

3

TOTAL AMIDAMENT
14

FFB28455

m

Num. Text

TUB Ø50

2

xarxa secundària_parterre (S1)

[C]

C

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

10,000 C#*D#*E#*F#
12,000 C#*D#*E#*F#

4

3,000

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

5

7,000

7,000 C#*D#*E#*F#

25,000

25,000 C#*D#*E#*F#

35,000

35,000 C#*D#*E#*F#

S

Subtotal
xarxa primària_boques de reg

S

Subtotal

1

TUB Ø40

2

xarxa secundària_arbrat (S3)

3

canalització pas de calçada

19

FJS1U065

Num. Text

60,000 SUMSUBTOTAL(G7:G9)

1

TOTAL AMIDAMENT

u

Tipus

[C]

C

UT

-1,000

[D]

[E]

[F]

FFB27455

m

Num. Text
1

TUB Ø40

2

xarxa secundària_arbrat (S3)

[C]

C

[D]

[E]

[F]

TOTAL

20

142,000

142,000 C#*D#*E#*F#

32,000

-32,000 C#*D#*E#*F#

142,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

boques de reg

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

FG21ZT63

m

Num. Text
1

TUB Ø63

2

xarxa primària

[C]

C

[D]

[E]

[F]

LONG.

3

17

FG21ZT50

m

TOTAL

FJS5ZT32

m

Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 40 cm, instal·lada
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
Tipus

[C]

C

UT

[D]

[E]

[F]

21

1

TUB Ø50

2

xarxa secundària_parterre (S1)

C

[C]

32,000

32,000 C#*D#*E#*F#

[D]

[E]

[F]

S1_parterre gran

21,000

1,800

37,800 C#*D#*E#*F#

3

S1_parterre petit

5,000

1,800

9,000 C#*D#*E#*F#

FJS5ZT62

u

Num. Text

43,000

TOTAL

LONG.

22

LONG.
10,000

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

12,000

12,000 C#*D#*E#*F#

4

3,000

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

5

7,000

7,000 C#*D#*E#*F#

25,000

25,000 C#*D#*E#*F#

xarxa primària_boques de reg

46,800

Anella per a reg per degoteig amb tub de polietilè de densitat baixa de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 30 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, per a un cabal de 3,5 l/h, amb el tub introduït dins d'un tub
corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos. Inclou part
proporcional de connexió a xarxa secundària de 40 mm de diàmetre, inclòs peces especials i tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

16,000

TOTAL

Fórmula

1

arbres

16,000 C#*D#*E#*F#

2

jardineres

2,000

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

3

homenatge lluís companys

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
19,000

Fórmula

3

7

Fórmula

2

Total
11,000 C#*D#*E#*F#

Tub de PVC rígid de 110 mm de diàmetre nominal, per protecció de canalitzacions de reg de Ø50 mm en pas per zones
pavimentades, col·locat al fons de la rasa
Tipus

TOTAL

REG PER DEGOTEIG

TOTAL AMIDAMENT
Num. Text

2,000

1

Fórmula

11,000

TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

142,000

Tub de PVC rígid de 140 mm de diàmetre nominal, per protecció de canalitzacions de reg de Ø63 mm en pas per zones
pavimentades, col·locat al fons de la rasa
Tipus

TOTAL

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

TOTAL AMIDAMENT
16

110,000

Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 70 mm de diàmetre,
pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada
Tipus

Num. Text

Fórmula

LONG.
142,000

Fórmula

92,000

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 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
Tipus

TOTAL

LONG.

TOTAL AMIDAMENT
15

92,000

Tub de PVC rígid de 90 mm de diàmetre nominal, per protecció de canalitzacions de reg de Ø40 mm en pas per zones
pavimentades, col·locat al fons de la rasa

TOTAL AMIDAMENT

32,000 SUMSUBTOTAL(G1:G5)

9
10

m

Fórmula

12,000

8

FG21ZT40

Num. Text
TOTAL

3

6

18

38

35,000 C#*D#*E#*F#

35,000

43,000

LONG.
10,000

Pàg.:

8

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
Tipus

1

AMIDAMENTS

37

FJSDZZRT

u

Num. Text
1

EUR

PERICÓ RENTATGE PARTERRES

Pericó de 60x60x60 cm amb desguás i válvula racord pla manual de 1'' 1/2 per rentatge manual de xarxa de degoteig en
parterre (per a xarxes secundàries de Ø50 mm), amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres
amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior, amb el fons formigonat i bastiment i tapa segons
especificacions de Parcs i Jardins. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte i Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.
Tipus

[C]

C

UT

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

AMIDAMENTS

Pàg.:

2

S1_parterre gran

1,000

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

3

S1_parterre petit

1,000

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

AMIDAMENTS

39

27

F21DZMMO

Pàg.:

Connexió de tubs de desguàs de la xarxa de reg a la xarxa de sanejament (connexió a clavegueró, a embornal...) Inclou
totes les peces, materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte.

u

2,000
Num. Text

23

FJSDZZRA

u

Num. Text

Pericó de 60x60x60 cm amb válvula de descàrrega automàtica de 1'' 1/2 per xarxa de degoteig en parterre (per a xarxes
secundàries de Ø50 mm), amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot
complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior, amb el fons formigonat i bastiment i tapa segons especificacions de
Parcs i Jardins. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte i Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.
Tipus

[C]

C

UT

[D]

[E]

[F]

24

2

S1_parterre gran

1,000

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

3

S1_parterre petit

1,000

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

FJSDZGRT

u

Tipus

1

PERICÓ RENTATGE ARBRAT

2

S3_arbres

C

[C]

[D]

[E]

[F]

FJSDZGRA

u

Num. Text

PERICÓ DESCÀRREGA ARBRAT

2

S3_arbres

C

[C]

[E]

[F]

Num. Text

m

Fórmula

Fórmula

1,000

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

S3_arbrat

1,000

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

FG21ZK1G

2,000

Tub rigíd de diàmetre el doble que la canalització col·locat com a passatubs en arquetes i altres.

u

[C]

Tipus

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

PASSATUBS

C

2

PERICONS

T

3

comptador

1,000

2,000

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

4

by pass mestre

1,000

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

5

by pass sectorials

2,000

3,000

6,000 C#*D#*E#*F#

7

connexió xarxa reg

1,000

1,000

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

8

UT PERICONS

UT
PASSATUB/PE
RICÓ

registres

4,000

2,000

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

10

rentatge manual parterres

2,000

2,000

4,000 C#*D#*E#*F#

11

descàrrega automàtica parterres

2,000

2,000

4,000 C#*D#*E#*F#

12

rentatge manual arbrat i jardineres

1,000

2,000

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

13

descàrrega automàtica arbrat i
jardineres

1,000

2,000

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

TOTAL AMIDAMENT

01
06
02

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
NUM. CODI

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

1

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub
Tipus

TOTAL

34,000

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS
AIGUA
ABASTAMENT FONT

UT
1,000
TOTAL AMIDAMENT

ED7FR114

1,000

TOTAL

[F]

S1_parterres

Fórmula

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

[D]

[E]

2

2,000

TOTAL

[D]

1

Num. Text

Pericó de 60x60x60 cm amb válvula de descàrrega automàtica de 1'' 1/4 per xarxa de degoteig de l'arbrat (per a xarxes
secundàries de Ø40 mm), amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot
complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior, amb el fons formigonat i bastiment i tapa segons especificacions de
Parcs i Jardins. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte i Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.
Tipus

1

28

UT
1,000

[C]

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

Pericó de 60x60x60 cm amb desguás i válvula racord pla manual de 1'' 1/4 per rentatge manual de xarxa de degoteig de
l'arbrat (per a xarxes secundàries de Ø40 mm), amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb
morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior, amb el fons formigonat i bastiment i tapa segons
especificacions de Parcs i Jardins. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte i Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.

TOTAL AMIDAMENT

26

Fórmula

PERICÓ DESCÀRREGA PARTERRES

Num. Text

25

TOTAL

1

TOTAL AMIDAMENT

40

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

S1_parterres

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

2

S3_arbrat

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

DESCRIPCIÓ

u

Escomesa d'aigua per abastament de la font, des del punt de connexió fins a comptador, inclòs formació de rases,
canonades, vàlvules, connexions, reposició de paviments, gestió de residus i tots els treballs, materials i mitjans necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet, acabat i en funcionament segons projecte i companyia
subministradora.

Num. Text
1

Fórmula

1

FJSZZG1F

UA

Tipus

ESCOMESA AIGUA FONT

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

10,000

EUR

FJSDZZGF

u

TOTAL

Fórmula

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

Pericó de 120x60x60 amb comptador DN13, inclòs claus i vàlvules, pericó de paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiments
i tapes de 60x60 cm segons especificacions de projecte. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

AMIDAMENTS
Num. Text
1

Pàg.:
Tipus

PERICÓ AMB COMPTADOR I
VÀLVULES

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

AMIDAMENTS

41

8

Fórmula

F21DZQMO

Pàg.:

Connexió de tubs de desguàs de la font a la xarxa de sanejament (connexió a clavegueró, a embornal...) Inclou totes les
peces, materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

u

1,000 C#*D#*E#*F#
Num. Text

TOTAL AMIDAMENT
3

FJSDZA0G

u

Num. Text
1

Tipus

pas de calçada

FJSDZPRG

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

u

Num. Text
1

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

m

Num. Text
1

PAS CALÇADA

FFB14655

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

m

NUM. CODI

1,000

TOTAL

1

1

TUB AIGUA Ø20 mm

[C]

FHR1ZZZZ

ED7FR114

m

Num. Text

[D]

[E]

[F]

5,000

1

evacuació aigua font

[C]

1,000

Instal·lació d'enllumenat totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent. Inclou
redacció de l'As Built de l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes elèctrics, etc. tal i com s'ha realitzat a l'obra i el
plastificat dels esquemes per col·locar-los als quadres i la legalització, incloses les taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i
les taxes de registre de l'OGE i les taxes de les inspeccions inicials. Composta per les següents partides :
Tipus

[E]

[F]

4,000

TOTAL

2

FHR1Z6P1

u

Fórmula

Fórmula

1

Tipus

En1_Columna de LEDS model Mínima
de Roura

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1,000

01
07
02

TOTAL

Fórmula

9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

TOTAL

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

9,000

5,000

TOTAL

[F]

En1_Columna amb il·luminació incorporada, model Mínima de Roura. Característiques de la columna: columna d'acer
estructural tubular EN10219 S235JRH, de secció Ø100 mm i alçada 4 m, fixada amb pletina metàl·lica i 4 perns M16x450
mm, portella de registre enrasada de 300x85 mm, acabat galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999,
acabat pintat termolacat de color gris fosc, Norma EN 40-5. Característiques lumíniques: 16 ut de LEDs d'alta eficàcia,
rendiment del 94%, temperatura de color 3.000 K / 4.000 K, índex de reproducció cromàtic >70, vida útil L70B10 80.000 h.
Ta=25ºC. 350 mA, rang de temperatura de funcionament de -20ºC a 50ºC, flux lluminós configurable de 2.103 a 7.225 lm,
eficàcia del LED de 115,4 a 138,5 lm/W, eficàcia de la lluminària de 107 a 130 lm/W, font d'alimentació Driver de corrent
constant; regulació 1-10V, DALÍ, regulador en capcelera, línia de comandament, sensor de moviment, regulació autònoma
de 5 nivells; Norma EN60598-1 / IEC 55015. Característiques elèctriques: consum LED configurable de 10 W a 63 W,
tensió de funcionament 220-240 V 50-60 Hz, protecció elèctrica 4/4 kV (opcionalment 10/10 kV), classe elèctrica Classe I o
Classe II segons configuració, factor de potència >=0,90. Inclou drivers, pintat amb Rilsan, fonaments i tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte i especificacions del
fabricant.

5,000

TOTAL

[E]

TOTAL AMIDAMENT

9,000

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS
ENLLUMENAT PÚBLIC
DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA

Fórmula

NUM. CODI

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[D]

1,000

5,000 C#*D#*E#*F#

[D]

[C]

1,000

1

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub
Tipus

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

u

5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
7

Fórmula

DESCRIPCIÓ

Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa
Tipus

TOTAL

UA

Num. Text
Num. Text

[F]

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS
ENLLUMENAT PÚBLIC
ENLLUMENAT

Num. Text

Fórmula

Canalització amb tub de PVC rígid de 110 mm de diàmetre nominal, inclòs rebliment amb formigó de resistència 20 n/mm2,
col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió grua per elevació del cubilot.
Tipus

[E]

1,000

01
07
01

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

Fórmula

[D]

TOTAL AMIDAMENT

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

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL

Pericó de registre de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm,pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiment i tapa segons
especificacions de Parcs i Jardins. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte i Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.

pericó registre

FDG3Z457

evacuació aigua font

[C]

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

TOTAL AMIDAMENT
5

1

Tipus

Pericó de pas de calçada de 60x60x60 amb vàlvules de bronze 1/2'', amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiment i
tapa segons especificacions de projecte. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte.

TOTAL AMIDAMENT
4

1,000

42

4,000

1

EUR

FG31ZZZZ

UA

DESCRIPCIÓ

m

Instal·lació de distribució d'energia totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent.
Inclòs redacció de l'As Built de l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes elèctrics, etc. tal i com s'ha realitzat a l'obra i el
plastificat dels esquemes per col·locar-los als quadres i la legalització incloses les taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i
les taxes d'Indústria. Composta per les següents partides :

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

AMIDAMENTS
Num. Text

Pàg.:
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

TOTAL

AMIDAMENTS

43

Fórmula

1

QUADRE FESTES_CABLEJAT
SOTERRAT

2

plaça Lluís Companys

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

1,000

FG13ZZ02

u

Num. Text
1

Conversió línia aèrea existent a línia
nova soterrada

2

ENLLUMENAT_c/ Camí Ral de
Barcelona

3

Conversió línia aèrea nova a línia nova
soterrada

4

Tipus

[C]

C

UT

[D]

[E]

[F]

TOTAL

FDG51311

C

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

Num. Text
1

QUADRE FESTES_CABLEJAT AERI

2

c/ Camí Ral de Barcelona

UT
2,000

FG319554

m

Num. Text
1

2

ENLLUMENAT_CABLEJAT
SOTERRAT

Tipus

[C]

C

UT

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

LONG.
70,000 C#*D#*E#*F#

70,000

70,000

ENLLUMENAT_CABLEJAT
SOTERRAT

2

c/ Camí Ral de Barcelona

Tipus

[C]

C

UT

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

LONG.
20,000

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

2,000

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

62,000

62,000 C#*D#*E#*F#

8

23,000

23,000 C#*D#*E#*F#

9

12,000

12,000 C#*D#*E#*F#

2,000

16,000 C#*D#*E#*F#

11

1,000

connexió columnes

8,000
S

Subtotal

Num. Text

m

7

[C]

[D]

-1,000

[F]

153,000

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

Fórmula

LONG.
20,000

20,000 C#*D#*E#*F#

8,000

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

8,000

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

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
62,000 C#*D#*E#*F#

6,000

-12,000 C#*D#*E#*F#

10

23,000

23,000 C#*D#*E#*F#

11

12,000

12,000 C#*D#*E#*F#

9

deducció pas calçada

1,000

-2,000

12

connexió columnes

13

Subtotal

S

8,000

15

QUADRE FESTES_CABLEJAT
SOTERRAT

C

16

plaça Lluís Companys

17

deducció pas calçada

16,000 C#*D#*E#*F#

2,000

133,000 SUMSUBTOTAL(G1:G12
)
UT

-2,000

LONG.
60,000

60,000 C#*D#*E#*F#

6,000

-12,000 C#*D#*E#*F#

10,000

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

S

Subtotal

58,000 SUMSUBTOTAL(G14:G1
8)

FDG5Z657

m

191,000

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, inclòs rebliment
amb formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la
part superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer
de camió grua per elevació del cubilot.
Tipus

[C]

C

UT

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

PRISMA PAS CALÇADA

LONG.

2

c/ Camí Ral de Barcelona_cablejat
enllumenat

8,000

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

3

c/ Camí Ral de Barcelona_cablejat
enllumenat + cablejat quadre

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

4

c/ Processó_cablejat enllumenat +
cablejat quadre

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
EUR

TOTAL

2,000

plaça Lluís Companys

Num. Text

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de secció 5 x 16 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
Tipus

UT

[E]

TOTAL AMIDAMENT

153,000 SUMSUBTOTAL(G1:G10
)
TOTAL AMIDAMENT

FG319674

C

[D]

20,000 C#*D#*E#*F#

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

70,000

62,000

connexió columna

8

19

8,000

plaça Lluís Companys

[C]

18

10,000
connexió columna

Tipus

deducció pas calçada

6

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

4

7

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

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb
terres seleccionades

5

3

10

5

4,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, pentapolar, de secció 5 x 16 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri

c/ Camí Ral de Barcelona

5

60,000 C#*D#*E#*F#

10,000

70,000 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

3

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

TOTAL AMIDAMENT
4

m

1

4

m

60,000

TOTAL AMIDAMENT
6

Fórmula

44

LONG.

S

Subtotal

Num. Text

2,000

QUADRES_c/ Camí Ral de Barcelona

FG31Z578

UT

Conversió de la línia aèrea de l'enllumenat a línia soterrada. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida, inclòs arquetes amb bastiment i tapa i tub metàl·lic de protecció de 2 m de longitud. Tot complet,
acabat i en funcionament segons normativa vigent.

TOTAL AMIDAMENT
3

C

3
4

2

Pàg.:

20,000
EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
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AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENTS

45

2
8

FDK2UCZZ

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

en lluminàries

9,000

9,000 C#*D#*E#*F#

2

registres

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

3

TOTAL AMIDAMENT
FDKZZ154

u

Num. Text
1

19,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

en lluminàries

9,000

9,000 C#*D#*E#*F#

registres

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

FHGAZZ1Y

1

Tipus

Adequació quadre existent

1,000

1

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

u

1,000

NUM. CODI

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 60x60 cm, col·locat amb morter. Tot complet i acabat segons
projecte.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

TOTAL

1

FG38ZZZZ

01
07
04

1

FHGAZZZZ

Num. Text
1

UA
u

[C]

[D]

1,000

TOTAL

Fórmula

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

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS
ENLLUMENAT PÚBLIC
POSTA A TERRA

Instal·lació de posta a terra totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent. Inclòs
redacció de l'As Built de l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes elèctrics, etc. tal i com s'ha realitzat a l'obra i el
plastificat dels esquemes per col·locar-los als quadres i la legalització incloses les taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i
les taxes d'Indústria. Composta per les següents partides :
Tipus

[D]

[E]

[F]

TOTAL

2

FG380907

m

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

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

1

ENLLUMENAT_SOTERRAT

2

c/ Camí Ral de Barcelona

Tipus

[C]

C

UT

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

LONG.
20,000

20,000 C#*D#*E#*F#

3

8,000

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

4

10,000

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

5

connexió columna

7

plaça Lluís Companys

1,000

9
10

EUR

1,000

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

8

1,000

Fórmula

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

Instal·lació de quadres eléctrics totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent.
Inclós redacció del As Built de l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes eléctrics, etc. tal i com s'ha realitzat a l'obra i el
plastificat dels esquemes per col·locar-los als quadres i la legalització incloses les taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i
les taxes d'Industria. Composta per les següents partides :
[D]

[C]

1,000

1

DESCRIPCIÓ

[C]

[F]

u

Fórmula

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS
ENLLUMENAT PÚBLIC
QUADRES ELÈCTRICS

Tipus

[E]

1,000

DESCRIPCIÓ

Num. Text

NUM. CODI

1,000

UA

Num. Text

01
07
03

Fórmula

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

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

TOTAL

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

Fórmula

[F]

Adequació del quadre d'enllumenat existent (J). Creació de nova línia a equipar amb:
- Cable de 5x16 mm2
- Seccionador: mateix amperatge que l'IGA del quadre nou (40A 4 pols)
- Diferencial: 40A 4 pols. 500 mA selectiu
Tot complet i acabat segons projecte i normativa vigent.

u

Num. Text

19,000

TOTAL

[E]

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

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera
de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix

Num. Text

FDKZZZ54

[D]

1,000

Fórmula

2
3

11

TOTAL

1

FDK2Z2G7

Nou quadre d'enllumenat

[C]

TOTAL AMIDAMENT
3

10

Tipus

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter. Tot
complet i acabat segons projecte.

Num. Text

46

Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 4 sortides, tipus Monolit-0 d'Arelsa o equivalent,
totalment instal.lat, connectat i provat. S´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de
connexió i muntatge. L'armari incorpora el següent equipament:
- Automàtic de 40A 4 pols
- Diferencial de 40A 4 Pols 300 mA
- Una presa de corrent Cetac de 32A
- Una presa Shuko de 16A, accessible des de l'exterior
Tot complet i acabat segons projecte.

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 60 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis,
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

u

Num. Text

9

FHGAZ01Y

Pàg.:

connexió columnes

8,000

2,000

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

62,000

62,000 C#*D#*E#*F#

23,000

23,000 C#*D#*E#*F#

12,000

12,000 C#*D#*E#*F#

2,000

16,000 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENTS

47

Num. Text

TOTAL AMIDAMENT
3

FGD2111D

Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,2 m2, de 2 mm de gruix i soterrada

u

Num. Text
1

153,000

Tipus

columnes

[C]

[D]

[E]

[F]

9,000

TOTAL

1

CANALITZACIÓ TELEFÒNICA 2TUBS
Ø110

2

creuament c/ Processó amb c/ Camí Ral
de Barcelona

EGD31100

Num. Text
1

Tipus

columnes

[C]

[D]

[E]

[F]

9,000

01
08

NUM. CODI
1

FDG5Z677

UA

connexió en creuament carrer

8

c/ Camí Ral de Barcelona

m

canalització pas calçada endesa

[D]

2

FDG5ZZ63

m

9,000

Num. Text

[E]

[F]

5,000

TOTAL

1

CANALITZACIÓ TELEFÒNICA 2TUBS
Ø63

2

creuament c/ Processó amb c/ Camí Ral
de Barcelona

Fórmula

Tipus

[C]

C

UT

FDK2ZE17

Num. Text
1

Tipus

arquetes creuaments endesa

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

TOTAL

NUM. CODI
1

FDG5Z110

52,000

52,000 C#*D#*E#*F#

2,000

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

46,000

46,000 C#*D#*E#*F#

Fórmula

2,000

[D]

[E]

[F]

3,000

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

1,000

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

3,000

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

c/ Camí Ral de Barcelona

7,000

7,000 C#*D#*E#*F#

9

20,000

20,000 C#*D#*E#*F#

26,000

26,000 C#*D#*E#*F#

1,000

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

2,000

1,000

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

13

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

14

2,000

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

15

7,000

7,000 C#*D#*E#*F#

13,000

13,000 C#*D#*E#*F#

7,000

7,000 C#*D#*E#*F#

1,000

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

connexió en creuament carrer

c/ Camí Ral de Barcelona

2,000

TOTAL AMIDAMENT
3

m

Canalització amb dos tubs de PVC llis interior, de ø 110 mm, amb guies de plàstic, inclòs rebliment amb formigó de
resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la part superior de
la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió grua
per elevació del cubilot. Es garantirà el servei als usuaris durant l'execució del nou traçat, amb els mitjans i feines
necessaris.

EUR

Fórmula

LONG.

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS
TELECOMUNICACIONS

DESCRIPCIÓ

TOTAL

8

17

UA

125,000

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

18

01
09

4,000 C#*D#*E#*F#

15,000 C#*D#*E#*F#

16

OBRA
CAPÍTOL

17,000 C#*D#*E#*F#

4,000

1,000

12

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

17,000

15,000

11

Pericó de registre de formigó prefabricat, inclòs tapa, per a serveis de companyies, col·locat sobre solera de formigó
HM-20 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Tot complet i acabat segons plec de les
companyies.

u

4,000 C#*D#*E#*F#

5

10

2

Fórmula

Total

4

7

5,000

TOTAL

FDK2ZA17

Num. Text
1

D H-I

u

48

Canalització amb dos tubs de PVC llis interior, de ø 63 mm, amb guies de plàstic, inclòs rebliment amb formigó de
resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la part superior de
la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió grua
per elevació del cubilot. Es garantirà el servei als usuaris durant l'execució del nou traçat, amb els mitjans i feines
necessaris.

3

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, inclòs
rebliment amb formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i avís de
plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
Inclou lloguer de camió grua per elevació del cubilot.
[C]

[E]

4,000

Fórmula

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

Tipus

[D]

LONG.

c/ Camí Ral de Barcelona

7

DESCRIPCIÓ

Num. Text
1

TOTAL

C

6

9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL

9,000

Soldadura aluminotèrmica per xarxa de posta a terra de 35 a 50 mm2 de secció i part proporcional de motlle de grafic per a
soldadures

U

[C]

3
5

4

Tipus

Fórmula

9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Pàg.:

116,000

Pericó de registre de formigó prefabricat tipus D H-I, amb tapa metàl·lica, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix. Tot complet i acabat segons especificacions de companyia.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

TOTAL

Fórmula

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

3,000

EUR
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AMIDAMENTS
4

FDK2ZJ17

Pàg.:

u

Tipus

M H-III

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL

F991ZM13

u

Fórmula

Num. Text

01
10
02

NUM. CODI

8,000

1

FBB11251

3

UA

DESCRIPCIÓ

u

Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora,
fixada mecànicament

Tipus

M1.3_Escocell 1400x1000x8 mm

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

F991ZM14

u

Num. Text

1

Tipus

R-101

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

FBBZZP20

m

4

M1.4_Escocell Ø1000 mm / gruix =
8mm

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

1

Tipus

R-101

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

3,600

F991ZM15

TOTAL

1

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

u

Num. Text

Tipus

C

1
2

PINTAT ZONA CONTENIDORS

3

[C]

Tipus

M1.5_Escocell Ø1200 mm / gruix =
8mm

[D]

[E]

[F]

FQB1ZT13

u

3,600

TOTAL

Num. Text
1

Fórmula

UT

LONG.

AMPLADA

2,000

3,500

0,150

1,050 C#*D#*E#*F#

NUM. CODI
1

F991ZM11

2,000

1,500

0,150

0,450 C#*D#*E#*F#

6

M4. jardinera Ø160

FQ21ZT65

1

1

u

Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 80x80x20 cm i de 8 mm de gruix, co.locat amb fonament i anellat de
formigó

M1.1_Escocell 800x800x8 mm

7

5,000

[D]

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

Fórmula

2,000

u

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

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

Paperera tipus Barcelona, de 70 l de capacitat, d'acer amb acabat esmaltat al foc, inclòs suports i fixacions, col·locada
ancorada amb dau de formigó
Tipus

M11_PAPERERA

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

TOTAL

FQAMZM09

u

Num. Text
1

Fórmula

Fórmula

3,000

Joc infantil tipus Modular de la casa Colomer, model M-B3 sense sostres metàl·lics, ref.: CLAS-J 203.
Tipus

M7.1_joc modular MB-3 (sense sostres)

TOTAL

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

DESCRIPCIÓ

[C]

TOTAL

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

1,500

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS
EQUIPAMENT

Tipus

[F]

TOTAL AMIDAMENT

UA

Num. Text

[E]

Jardinera d'acer galvanitzat, acabat termolacat color metàl·lic, de 160 cm de diàmetre, 60 cm d'alçada total (40 cm en
superfície i 20 cm per ancoratge) i 4 mm de gruix, de disseny segons projecte, col·locada amb ancoratges de Ø12 i anellat
de formigó. Inclou pintat amb Rilsan i tots els material i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte.
Tipus

Num. Text

01
11

[D]

Total

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL

[C]

2,000

TOTAL AMIDAMENT

Pintat sobre paviment de marques vials superficials, amb pintura acrílica ciutat no reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

m2

2,000

Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 8 mm de gruix, col·locat amb
fonament i anellat de formigó

Fórmula

5

FBA3ZT10

Fórmula

3,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL

1,000

Suport circular de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 60 mm i 3 mm de gruix, per a senyalització vertical, col.locat amb
fixacions mecàniques a la façana.

Num. Text

4,000

Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 100 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 8 mm de gruix, col·locat amb
fonament i anellat de formigó
Tipus

Num. Text

2

Fórmula

Fórmula

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

TOTAL

4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
Num. Text

5,000

Escocell rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 140x100x20 cm i de 8 mm de gruix, co.locat amb fonament i anellat
de formigó

TOTAL AMIDAMENT

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS
SENYALITZACIÓ
DEFINITIVA

1

1

50

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

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

Pàg.:

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M H-III, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix. Tot complet i acabat segons especificacions de companyia.

Num. Text
1

AMIDAMENTS

49

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

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

1,000

5,000 C#*D#*E#*F#
8

EUR

FQABZM01

u

Joc infantil amb molla de la casa Colomer, model Tortuga, ref.: CLAS-M 108.

EUR
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AMIDAMENTS
Num. Text
1

Pàg.:
Tipus

M7.2_joc de motlles model tortuga

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

AMIDAMENTS

51

Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
14

FQABZT02

u

Num. Text
1

M7.3_joc de motlles model porquet

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

FQ31Z010

u

Num. Text
1

TOTAL

m

1,000

Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció antioxidant i pintura oxirón, amb aixeta temporitzada de llautó i amb
base de pedra artificial prefabricada, model Barcino Romàntica C-10, de Fàbregas, col·locada sobre el paviment o sobre
una base de formigó existent, amb fixacions mecàniques M10x100. Inclou connexionat a xarxa d'aigua potable i a xarxa de
sanejament i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte.
Tipus

M9_font model Barcino amb base
prefabricada

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Tipus

u

Num. Text
1

Tipus

M10.1_pilona de pedra granítica,
Ø30cm

[D]

[E]

[F]

1,000

12

FQ42ZP20

u

Num. Text
1

M10.2_pilona fixa model Barcelona

2

[C]

LONG.

15

[D]

[E]

[F]

2,000

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

3

escales zona parterre plaça

2,000

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

4

rampa tarima

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

FB12ZAAE

TOTAL

1

Total

M16.3_Subministrament i col·locació de barana metàl·lica per a trams RECTES, d'acer galvanitzat, de Nou-Parc, amb
muntants d'alçada 100 cm, de secció H, amb ànima de pletina de 85x8 mm i ales de pletines de 50x8 mm, amb remat
superior de tub de 50x20 mm; panells d'alçada 83 cm, amb brèndoles de Ø12 mm i marc de pletines 50x8 mm, excepte
travesser superior que és de tub de 50x20 mm. Totes les brèndoles, pletines i tubs seran d'acer galvanitzat; totes les
arestes seran arrodonides, totes les fixacions seran d'acer inoxidable. Col·locació de la barana amb fixacions mecàniques
sobre fonament corregut de formigó, també inclòs. Inclou part proporcional de portes d'accés i tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons plànols de detall de projecte.

m

Fórmula

M16.3_barana zona de jocs

Tipus

[C]

C

UT

[D]

TOTAL

LONG.

Fórmula

23,000 C#*D#*E#*F#

m

Num. Text

7,200

14,400 C#*D#*E#*F#

2,000

10,400

20,800 C#*D#*E#*F#

01
12

FR47ZN3F

1
2

M16.1_barana mur superior (plaça)

[C]

[D]

[E]

[F]

35,200

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS
JARDINERIA

UA

DESCRIPCIÓ

u

Subministrament de Pinus pinea de perímetre entre 30 i 35 cm, en contenidor

Num. Text

Tipus

A1. Pinus Pinea

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

TOTAL

Fórmula

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

26,000

M16.1_Subministrament i col·locació de barana metàl·lica per a trams RECTES, d'acer galvanitzat, de Nou-Parc, amb
muntants d'alçada 120 cm, de secció H, amb ànima de pletina de 85x8 mm i ales de pletines de 50x8 mm, amb remat
superior de pletina de 60x8 mm; panells d'alçada 93 cm, amb brèndoles de Ø12 mm i marc de pletines 50x8 mm, excepte
travesser superior que és de pletina de 60x8 mm. Totes les brèndoles, pletines i tubs seran d'acer galvanitzat; totes les
arestes seran arrodonides, totes les fixacions seran d'acer inoxidable. Col·locació de la barana amb fixacions mecàniques
sobre fonament corregut de formigó, també inclòs. Inclou remat del travesser superior amb fusta tractada a l'autoclau,
secció segons detall de projecte i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons plànols de detall de projecte.
Tipus

Fórmula

Total

2,000

NUM. CODI
1

TOTAL

3

OBRA
CAPÍTOL

23,000

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1,000

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

[E]

TOTAL AMIDAMENT
FB12ZTAE

8,000

2

1

13

Fórmula

1,000

3,000

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

escales tal·lús

Fórmula

Pilona Barcelona fixa de 1000 mm d'alçada, formada per fust de fosa gris de 100 mm de diàmetre i acabat pintat amb
imprimació fosfatant antioxidant i oxiron negre ferrític, anella d'acer inoxidable de 84 mm de diàmetre exterior i acabat
matitzat i senyal de l'Ajuntament de la ciutat en relleu de 1,5 mm i alçada de 65 mm, ancorada amb dau de formigó
Tipus

[F]

M16.2_barana escales de servei

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

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Pilona de pedra granítica gris quintana, acabat flamejat, de Ø30cm, d'alçada total 56 cm, col·locada amb morter 1:4
elaborat a l'obra. Inclou base de formigó i tots les materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
[C]

[D]

2

Num. Text

KQ41ZT03

C

[C]

1

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

TOTAL AMIDAMENT
11

16,350

M16.2_Subministrament i col·locació de barana metàl·lica per a escales de manteniment, formada per passamans, tubs i
angulars de ferro, sense brèndoles. Tractament a base de granellat, activat amb Pentol, neutralitzat, neteja acurada i
passivador. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons detalls de projecte.

Num. Text

Fórmula

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

10

FB12ZCMA

1,000

Joc infantil amb molla de la casa Colomer, model Porquet, ref.: CLAS-M 102.
Tipus

52

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

9

Pàg.:

TOTAL

Fórmula

9,600

9,600 C#*D#*E#*F#

6,750

6,750 C#*D#*E#*F#

2

u

Num. Text
1

Subministrament de Laurus nobilis piramidalis de 2 peus, d'alçària de 225 a 250 cm, en contenidor
Tipus

A2. Laurus Nobilis Piramidalis (2peus)

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

FR42Z82C

u

TOTAL

Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

EUR

FR43Z4VT

3,000

4,000

Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

EUR
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AMIDAMENTS
Num. Text
1

Pàg.:
Tipus

A3. Cercis Siliquastrum

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

FR44Z21C

u

Num. Text
1

Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL

AMIDAMENTS

53

4,000

Subministrament de Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 25 a 30 cm, amb l'arrel nua
Tipus

A4. Paulownia Tomentosa

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

TOTAL

u

Num. Text
1

A5. Cupressus Sempervirens stricta

[C]

3,000

A2. Laurus Nobilis Piramidalis (2peus)

4,000

[D]

[E]

[F]

3,000

2,000

4,000 C#*D#*E#*F#

3

A3. Cercis Siliquastrum

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

4

A4. Paulownia Tomentosa

2,000

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

5

A5. Cupressus Sempervirens stricta

3,000

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

TOTAL

FR4GZ221

u

Num. Text

Fórmula

Ar1_Plumbago auriculata

2

parterres plaça

[C]

[D]

[E]

[F]

4

Subtotal

S

Subtotal "A origen"

O

[C]

[D]

[E]

4,000

71,200 C#*D#*E#*F#

5,300

4,000

21,200 C#*D#*E#*F#
92,400 SUMSUBTOTAL(G1:G3)
-92,400

u

Num. Text

Fórmula

Ar2_Parthenocissus tricuspidata

2

parterres plaça

A1. Pinus Pinea

3,000

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

3

2

A2. Laurus Nobilis Piramidalis (2peus)

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

4

3

A3. Cercis Siliquastrum

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

5

4

A4. Paulownia Tomentosa

2,000

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

6

C

Subtotal

S

Subtotal "A origen"

O

[C]

[D]

SUPERF. (m2)

UT/m2

17,800

1,000

5,300

1,000

[E]

[F]

u

Num. Text
1

A5. Cupressus Sempervirens stricta

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

8

FRZ22C23

u

TOTAL

11

5,300 C#*D#*E#*F#

-23,100

Fórmula

FR4EZ836

u

Tipus

1

Ar5_Lobularia Maritima

2

M4. jardineres Ø160 (Ø150 interior)

3

Subtotal

C

[C]

[D]

[C]

[D]

[E]

[F]

5

Radi

UT/m2

2,000

0,750

16,000

[F]

Subtotal "A origen"

u

TOTAL

Fórmula

56,549 SUMSUBTOTAL(G1:G2)
-56,549

-56,549 C#*D#*E#*F#

58,000

58,000 C#*D#*E#*F#

O

0,000 SUMORIGEN(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT
FR4GZD33

24,000

56,549 (C#*PI*D#^2)*E#

S

6

3,000

TOTAL

[E]

Unitats

Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 2,5
m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú
Tipus

24,000 C#*D#*E#*F#

Subministrament de Lobularia Maritima, en contenidor de 3 l

4

12
Num. Text

-23,100 C#*D#*E#*F#
0,000 SUMORIGEN(G1:G5)

24,000

Num. Text

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

Fórmula

13,000

Plantació de conífera amb pa de terra, contenidor o arrel nua, fins a 5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de
plantació de 120x120x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total
de terra de l'excavació per sorra rentada i compost, amb un contingut de matèria orgànica entre un 1,57 - 2,32% sms, amb
una textura arenosa, exempta de materials amb una granulometria superior als 8 mm, amb un pH entre 7,5-7,7 i un
contingut en fertilitzant de l'ordre de 1-2 kg/m3 i estimulador d'arrelament (1kg/m3), tot lliure de patògens, males herbes i
contaminants. Inclou col·locació de tub corrugat de 50 mm i 1,50 m de llargada, retenidors d'humitat, col·locació de
geotextil antiarrels quan la plantació es faci prop del pas d'instal·lacions, el primer reg, càrrega de les terres sobrants a
camió i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.
Tipus

TOTAL

23,100 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT
FR62Z389

93,000

17,800 C#*D#*E#*F#

7

7

93,000 C#*D#*E#*F#

Subministrament de Parthenocissus tricuspidata Veitchii en contenidor de 3 l
Tipus

1

-92,400 C#*D#*E#*F#
0,000 SUMORIGEN(G1:G5)

93,000

FR4FVM41

Fórmula

UT/m2

TOTAL AMIDAMENT
10

TOTAL

17,800

7

1

TOTAL AMIDAMENT

[F]

SUPERF. (m2)

5

3,000

TOTAL

C

3

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra, contenidor o arrel nua, fins a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior
al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost, amb un contingut de
matèria orgànica entre un 1,57 - 2,32% sms, amb una textura arenosa, exempta de materials amb una granulometria
superior als 8 mm, amb un pH entre 7,5-7,7 i un contingut en fertilitzant de l'ordre de 1-2 kg/m3 i estimulador d'arrelament
(1kg/m3), tot lliure de patògens, males herbes i contaminants. Inclou col·locació de tub corrugat de 50 mm i 1,50 m de
llargada, retenidors d'humitat, col·locació de geotextil antiarrels quan la plantació es faci prop del pas d'instal·lacions, el
primer reg, càrrega de les terres sobrants a camió i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte.
Tipus

19,000

Subministrament de Plumbago auriculata en contenidor de 3 l
Tipus

1

6

FR61Z479

u

Num. Text

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

6

2,000

TOTAL AMIDAMENT

Subministrament de Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 350 a 400 cm, en contenidor de 90 a 120 l
Tipus

A1. Pinus Pinea

2

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

FR469N3E

54

6,000 C#*D#*E#*F#

1

Fórmula

9

5

Pàg.:

58,000

Subministrament de Phlomis purpurea, en contenidor de 5 l

Fórmula
Num. Text

EUR

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS
1

Ar6_Phlomis purpurea

2

M4. jardineres Ø160 (Ø150 interior)

3

Subtotal

Pàg.:
C

Unitats

Radi

UT/m2

2,000

0,750

2,000

Num. Text

7,069 (C#*PI*D#^2)*E#

S

Subtotal "A origen"

O

2

-7,069 C#*D#*E#*F#

8,000

6

C
M4. jardineres Ø160 (Ø150 interior)

4

[C]

Unitats
2,000

C

3

0,000 SUMORIGEN(G1:G4)

Pàg.:

Tipus

1

7,069 SUMSUBTOTAL(G1:G2)
-7,069

4
5

AMIDAMENTS

55

M6. jardinera homenatge

[D]

[E]

Radi

Gruix

[F]

0,750

0,100

0,353 (C#*PI*D#^2)*E#

Gruix

Total

0,960

0,100

0,096 C#*D#*E#*F#

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

FR4GZL31

u

Num. Text

Ar7_Poligala

2

M4. jardineres Ø160 (Ø150 interior)

3

Subtotal

C

[C]

[D]

[E]

Unitats

Radi

UT/m2

2,000

0,750

10,000

[F]

-35,343
Subtotal "A origen"

m3

TOTAL

Fórmula
Num. Text

S

4
5

FR3PZM02

Subministrament de Poligala en contenidor de 3 l
Tipus

1

O

1

TERRA DE PLANTACIÓ

35,343 SUMSUBTOTAL(G1:G2)

2

M4. jardineres Ø160 (Ø150 interior)

-35,343 C#*D#*E#*F#

36,000

C

[C]

[D]

[E]

Unitats

Radi

Gruix

2,000

0,750

0,250

C

3
4

Terra apta per a plantació, 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 14 mm i amb un PH entre 6,5 i 7,5,
lliure de patògens, males herbes i contaminants, amb terres de textura franca i bona capacitat de drentatge a la base, tota
subministrada a granel i escampada amb mitjans manuals
Tipus

35,343 (C#*PI*D#^2)*E#

0,000 SUMORIGEN(G1:G4)

6

M6. jardinera homenatge

Superf.

Gruix

0,960

0,250

[F]

FR4HZQ13

u

0,240 C#*D#*E#*F#

FR3PZ012

m3

Ar8_Roser

2

Homenatge al President Lluís
Companys

3

Subtotal

C

[C]

[D]

SUPERF. (m2)

UT/m2

0,960

2,000

[E]

[F]

-1,920
O
2,000
TOTAL AMIDAMENT

FR662331

u

Tipus

1

TORBA

C

2

M4. jardineres Ø160 (Ø150 interior)

[C]

[D]

[E]

[F]

19

FR3PZ182

m3

Num. Text

2,000

TOTAL

Ar1_Plumbago auriculata

93,000

93,000 C#*D#*E#*F#

Ar2_Parthenocissus tricuspidata

24,000

24,000 C#*D#*E#*F#

3

Ar5_Lobularia Maritima

58,000

58,000 C#*D#*E#*F#

4

Ar6_Phlomis purpurea

8,000

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

5

Ar7_Poligala

36,000

36,000 C#*D#*E#*F#

6

Ar8_Roser

2,000

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

GRAVES

2

M4. jardineres Ø160 (Ø150 interior)

Gruix

0,750

0,100

Superf.

Gruix

0,960

0,100

TOTAL

Fórmula

0,353 (C#*PI*D#^2)*E#

0,096 C#*D#*E#*F#

C

[C]

[D]

[E]

Unitats

Radi

Gruix

2,000

0,750

0,100

C
M6. jardinera homenatge

Superf.

Gruix

0,960

0,100

[F]

0,449

20

FR3P2112

m3

Num. Text

221,000

1

TERRA VEGETAL

2

parterres plaça

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb mitjans manuals
EUR

TOTAL

Fórmula

0,353 (C#*PI*D#^2)*E#

0,096 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3

m3

Radi

[F]

Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm, subministrada a granel i escampada amb mitjans manuals
Tipus

1

4

Fórmula

2

FR3PZ112

[E]

TOTAL AMIDAMENT

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

1

TOTAL AMIDAMENT
16

[D]

-1,920 C#*D#*E#*F#

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
Tipus

2,000

M6. jardinera homenatge

3
Num. Text

Unitats

C

3
4

[C]

0,000 SUMORIGEN(G1:G4)

6

15

Fórmula

1,920 SUMSUBTOTAL(G1:G2)

S

Subtotal "A origen"

TOTAL

1,920 C#*D#*E#*F#

4
5

Torba rossa, subministrada a granel i escampada amb mitjans manuals

Subministrament de Roser, en contenidor de 0,5 l
Tipus

1

1,124

36,000

Num. Text
Num. Text

Fórmula

36,000 C#*D#*E#*F#

18
14

TOTAL

0,884 (C#*PI*D#^2)*E#

TOTAL AMIDAMENT
TOTAL AMIDAMENT

0,449

8,000
17

13

Fórmula

Superf.

TOTAL AMIDAMENT
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

56

0,449

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
Tipus

C

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

SUPERF. (m2)

GRUIX

17,800

0,150

2,670 C#*D#*E#*F#

5,300

0,150

0,795 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3,465
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENTS

57

Pàg.:

FR3PZC02

m3

Num. Text

Terra apta per a plantació, 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 14 mm i amb un PH entre 6,5 i 7,5,
lliure de patògens, males herbes i contaminants, amb terres de textura franca i bona capacitat de drentatge a la base, tota
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
Tipus

1

TERRA DE PLANTACIÓ

2

parterres plaça

C

3

[C]

[D]

[E]

[F]

FR3PF012

m3

Num. Text
1

TORBA

2

parterres plaça

7

GRUIX

17,800

0,500

8,900 C#*D#*E#*F#

5,300

0,500

2,650 C#*D#*E#*F#

C

[C]

SUPERF. (m2)

GRUIX

17,800

0,100

5,300

3

[D]

[E]

[F]

0,100

26

m3

Num. Text
1

GRAVES

2

parterres plaça

C

3

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Num. Text
Fórmula

1

MULCHING

2

parterres plaça

1,780 C#*D#*E#*F#

3

0,530 C#*D#*E#*F#

4

2,310

24

FR3A7010

m2

Num. Text

CONDICIONAMENT DEL SÒL

2

parterres plaça

C

17,800

0,250

4,450 C#*D#*E#*F#

5,300

0,250

1,325 C#*D#*E#*F#

C
M4. jardineres Ø160 (Ø150 interior)

[D]

[E]

[F]

Unitats
2,000

M6. jardinera homenatge

F7B451E0
Num. Text
1

GEOTEXTIL

2

parterres plaça

m2

C

[C]

5,300 C#*D#*E#*F#

5,300

M4. jardineres Ø160 (Ø150 interior)

Unitats
2,000

C

Radi
3,534 C#*PI*D#^2

0,750
Superf.

M6. jardinera homenatge

0,960 C#*D#*E#*F#

0,960

01
GR
01

27,594

1

F2R5Z267

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS
GESTIÓ RESIDUS
ENDERROCS

UA

DESCRIPCIÓ

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text

Fórmula

Tipus

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

17,800 C#*D#*E#*F#

2

(m2) END. PANOT

226,200

0,060

13,572 C#*D#*E#*F#

5,300 C#*D#*E#*F#

3

(m2) END. ASFALT

670,500

0,110

73,755 C#*D#*E#*F#

Radi

4

(m2) END. BASE FORMIGÓ 15 cm

226,200

0,150

33,930 C#*D#*E#*F#

0,750

5

(m2) END. BASE FORMIGÓ 20 cm

670,500

0,200

134,100 C#*D#*E#*F#

Superf.

6

(m) END. PEDRES PARTERRES

0,960

7

(m) END. VORADA

8

(m) END. GUAL

9

3,534 C#*PI*D#^2

0,960 C#*D#*E#*F#
27,594

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

17,800 C#*D#*E#*F#
EUR

C

[C]

TRANSPORT RESIDUS ENDERROC

SUPERF. (m2)
17,800

Fórmula

17,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

AMID.

25,000

0,150

0,300

1,125 C#*D#*E#*F#

224,000

0,200

0,400

17,920 C#*D#*E#*F#

3,000

0,600

0,400

0,720 C#*D#*E#*F#

(u) END. CARTELLS

1,000

1,200

1,200

0,100

0,144 C#*D#*E#*F#

10

(u) END. SENYALS

10,000

0,700

0,700

0,100

0,490 C#*D#*E#*F#

11

(u) END. PILONA

9,000

1,000

0,100

0,100

0,090 C#*D#*E#*F#

12

(u) END. BANC

4,000

3,000

0,800

0,800

7,680 C#*D#*E#*F#

13

(u) END. PAPERERA

1,000

1,000

0,600

0,600

0,360 C#*D#*E#*F#

14

(u) END. CABINA TELEFÒNICA

1,000

1,200

1,200

2,000

2,880 C#*D#*E#*F#

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir
Tipus

TOTAL

1

TOTAL AMIDAMENT
25

[F]

SUPERF. (m2)

C

NUM. CODI

5,775

TOTAL

[E]

17,800

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

SUPERF. (m2)

C

6
7

[C]

5,300

3

5

C

[D]

Fórmula

GRUIX

17,800

4

TOTAL

Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent, formulació i dosi segons indicacions de la DF,
escampat amb mitjans manuals
Tipus

1

[C]

Tipus

6

SUPERF. (m2)

TOTAL AMIDAMENT

27,594

Acabat superficial amb pedra licorella, amb un gruix de 5-7 cm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans
manuals

m2

Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals
Tipus

0,960 C#*D#*E#*F#

0,960

11,550

7

FR3P9182

3,534 C#*PI*D#^2

0,750
Superf.

M6. jardinera homenatge

FR3SZ0B4

5

TOTAL AMIDAMENT
23

2,000
C

Radi

TOTAL AMIDAMENT

Torba rossa, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
Tipus

Unitats

M4. jardineres Ø160 (Ø150 interior)

6

Fórmula

SUPERF. (m2)

TOTAL AMIDAMENT
22

TOTAL

C

4
5

5,300 C#*D#*E#*F#

5,300

3

21

58

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

AMIDAMENTS

Pàg.:

15

(u) END. PAL FUSTA

6,000

0,200

0,200

6,000

1,440 C#*D#*E#*F#

16

(u) END. TAPES POUS

6,000

0,700

0,700

0,100

0,294 C#*D#*E#*F#

17

(m2) END. ELEMENTS VEGETALS

86,300

0,250

18

Subtotal

S

19

Percentatge "A origen"

P

20

Subtotal "A origen"

O

F2RAZ3G1

m3

35,000

C

NUM. CODI
1

418,601

[D]

[E]

[F]

XPA0ZZGR

(m2) END. PANOT

3

(m2) END. ASFALT

670,500

0,110

73,755 C#*D#*E#*F#

4

(m2) END. BASE FORMIGÓ 15 cm

226,200

0,150

33,930 C#*D#*E#*F#

5

(m2) END. BASE FORMIGÓ 20 cm

670,500

0,200

6

(m) END. PEDRES PARTERRES

25,000

0,150

0,300

7

(m) END. VORADA

224,000

0,200

0,400

8

(m) END. GUAL

3,000

0,600

0,400

9

(u) END. CARTELLS

1,000

1,200

1,200

10

(u) END. SENYALS

10,000

0,700

0,700

11

(u) END. PILONA

9,000

1,000

0,100

12

(u) END. BANC

4,000

3,000

0,800

0,800

7,680 C#*D#*E#*F#

13

(u) END. PAPERERA

1,000

1,000

0,600

0,600

0,360 C#*D#*E#*F#

0,060

0,720 C#*D#*E#*F#

4

(m3) exc, rebaix

0,144 C#*D#*E#*F#

5

(m3) exc. rasa fonaments + instal.

0,100

0,490 C#*D#*E#*F#

6

0,100

0,090 C#*D#*E#*F#

(m3) exc. clot arbres
(16x1,20x1,20x1,00)

7

Subtotal

9

(m3) terraplenat caixa pav.

0,100

2,000

2,880 C#*D#*E#*F#
1,440 C#*D#*E#*F#

Subtotal "A origen"

O

0,100

F2RAZSB0

m3

Num. Text

0,294 C#*D#*E#*F#
288,500 SUMSUBTOTAL(G1:G16
)

35,000

100,975 PERORIGEN(G1:G17,C
18)
389,475 SUMORIGEN(G1:G18)

1

DEPOSICIÓ ELEMENTS VEGETALS

C

2

(m2) END. ELEMENTS VEGETALS

3

Percentatge "A origen"

P

4

Subtotal "A origen"

O

[C]

[D]

[E]

[F]

35,000

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000

[D]

[E]

VOLUM (m3) SUPERF. (m2)

GRUIX (m2)

1.676,410

0,050

[F]

TOTAL

Fórmula

83,821 C#*D#*E#*F#
552,308 C#*D#*E#*F#

552,308
43,190

43,190 C#*D#*E#*F#

340,648

340,648 C#*D#*E#*F#

23,040

23,040 C#*D#*E#*F#
1.043,007 SUMSUBTOTAL(G1:G6)

S

-39,468 C#*D#*E#*F#

-39,468
-138,110

0,600

-59,063

0,600

-82,866 C#*D#*E#*F#

10

(m3) terraplenat rases sauló (60%)

11

(m3) paviment sauló (60%)

12

Subtotal

S

-157,772 SUMSUBTOTAL(G8:G11
)

13

Subtotal "A origen"

O

885,235 SUMORIGEN(G1:G12)

14

Percentatge "A origen"

P

15

Subtotal "A origen"

O

01
SS

OBRA
CAPÍTOL

-35,438 C#*D#*E#*F#

177,047 PERORIGEN(G1:G13,C
14)

20,000

1.062,282 SUMORIGEN(G1:G14)
1.062,282

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS
SEGURETAT I SALUT

Fórmula

NUM. CODI
0,250

TOTAL

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

TOTAL AMIDAMENT

AMID.
86,300

C

389,475

Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents
de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Tipus

[C]

Tipus

(m3) exc. caixa pav.

6,000

0,700

Num. Text

(m2) respàs i piconatge

1,200

19

[E]

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

3

0,200

0,700

m3

2

1,200

6,000

F241Z067

1,125 C#*D#*E#*F#

0,200

P

[D]

1,000

17,920 C#*D#*E#*F#

1,000

Percentatge "A origen"

residus obra nova

134,100 C#*D#*E#*F#

6,000

18

[C]

Tipus

TRANSPORT DE TERRES

(u) END. PAL FUSTA

S

Partida alçada a justificar per la Gestió de Residus de l'obra, en base a l'estudi de Gestió de Residus, segons certificats de
residus i factures acreditatives de despeses complementàries. L'import inclou la gestió dels residus generats durant
l'execució de l'obra. No inclou la gestió de residus dels enderrocs dels vials existents ni la gestió de les terres sobrants.

1

(u) END. CABINA TELEFÒNICA

Subtotal

pa

Num. Text

2

13,572 C#*D#*E#*F#

15

(u) END. TAPES POUS

DESCRIPCIÓ

AMID.

14

17

UA

TOTAL AMIDAMENT

2

16

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS
GESTIÓ RESIDUS
OBRA NOVA

Fórmula

DEPOSICIÓ RESIDUS ENDERROC
(excepte elements vegetals)

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL

1

226,200

29,126

108,526 PERORIGEN(G1:G18,C
19)
418,601 SUMORIGEN(G1:G19)

[C]

01
GR
02

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

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

60

21,575 C#*D#*E#*F#

1
Num. Text

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

310,075 SUMSUBTOTAL(G1:G17
)

TOTAL AMIDAMENT
2

AMIDAMENTS

59

21,575 C#*D#*E#*F#

1

7,551 PERORIGEN(G1:G2,C3 )

XPA0ZESS

UA

DESCRIPCIÓ

pa

Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut a l'obra, en base a l'Estudi Bàsic / Estudi de Seguretat i el Pla de
Seguretat i Salut

29,126 SUMORIGEN(G1:G3)
EUR

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

AMIDAMENTS
Num. Text
1

Pàg.:
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

61

Fórmula

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

1,000

EUR

3.B

Quadre de Preus I

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 1

145CZ172

P- 2

P- 3

P- 4

P- 5

P- 6

P- 7

1618Z100

481RZT33

E83CZGG5

E83CZPG5

E8B271E3

ED7FR114

UA
u

m2

m2

u

u

m2

m

DESCRIPCIÓ

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES
Pàg.:

1

PREU

P5_Formació d'escala de servei, de 80 cm d'amplada i 7 graons, a base de llosa de formigó armat
HA-25/B/10/IIa, de 15 cm de gruix, armada amb malla electrosoldada ME 20x20 cm D:8-8 mm,
inclòs formació dels graons amb matavius de 2x2 cm, amb encofrat per anar vist. Inclou acabat
remolinat i fonament de formigó HA-25/B/10/IIa, armat amb barres d'acer corrugat B500S, inclòs
encofrat. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte.
(QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

403,15 €

Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, massissats 100% amb
formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat
manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

68,63 €

Reparació de la base de façanes afectades per l'actuació en el paviment de les voreres, amb
arrencada i repicat de revestiments i peces existents malmeses, inclòs ajustos de cotes dels
accessos, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, i posterior reposició
amb un acabat igual a l'existent, col·locat convenientment.
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

55,23 €

M5_Revestiment de la base de formigó dels armaris d'instal·lacions amb pedra de granit, acabat
flamejat, col·locada amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888). Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte.
(QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

410,36 €

M9_Revestiment de la base de formigó de la font amb lloses de pedra de Pòrfir Patagònic,
col·locada amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons projecte.
(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

240,20 €

Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de
resines acríliques, monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a l'humitat,
aplicada en tres capes
(SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

7,51 €

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm
i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de
15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub
(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

47,84 €

CODI

P- 13

F219Z306

m

Retirada de pedres de delimitació de parterre existent, amb mitjans manuals i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

4,45 €

P- 14

F219ZJB5

m2

Demolició de paviment de panots, inclòs demolició de base de formigó, amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió.
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

6,54 €

P- 15

F219ZR05

m

Demolició de gual col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor
(SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

6,32 €

P- 16

F219ZXC5

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, inclòs demolició de base de
formigó de fins a 20 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió
(CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

5,27 €

P- 17

F219ZZ06

u

Retirada de placa existent d'homenatge a Lluís Companys i trasllat a magatzem municipal, amb les
proteccions necessaries.
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

44,46 €

P- 18

F21DZG02

u

Anul·lació d'embornal existent, a base de repicar 60 cm del pou existent amb els mitjans
necessaris, tabicat del clavegueró amb formigó i reblert de sorra. Inclou càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor
(DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

238,18 €

P- 19

F21DZMMO

u

Connexió de tubs de desguàs de la xarxa de reg a la xarxa de sanejament (connexió a clavegueró,
a embornal...) Inclou totes les peces, materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte.

110,50 €

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

F21DZQMO

u

Connexió de tubs de desguàs de la font a la xarxa de sanejament (connexió a clavegueró, a
embornal...) Inclou totes les peces, materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte.

110,50 €

(CENT DEU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

U

Soldadura aluminotèrmica per xarxa de posta a terra de 35 a 50 mm2 de secció i part proporcional
de motlle de grafic per a soldadures
(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

40,44 €

P- 9

EJM1ZM10

u

Escomesa d'aigua per abastament de la xarxa de reg, des del punt de connexió fins a comptador,
inclòs formació de rases, canonades, vàlvules, connexions, reposició de paviments, gestió de
residus i tots els treballs, materials i mitjans necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet, acabat i en funcionament segons projecte i companyia subministradora.
(CINC-CENTS EUROS)

500,00 €

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 TRENTA-TRES CÈNTIMS)

4,33 €

m

2

NÚMERO

P- 20

EGD31100

F2191306

Pàg.:

(CENT DEU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P- 8

P- 10

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

P- 11

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
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

5,67 €

P- 12

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 TRENTA-TRES CÈNTIMS)

8,33 €

P- 21

F21DZT01

u

Arrencada de tapa de pou de clavegueram i reixes d'embornal, amb mitjans manuals i mecànics i
càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

5,54 €

P- 22

F21DZTN1

u

Connexió de col·lector existent, possiblement de formigó, a pou de nova construcció. Diàmetre del
col·lector Ø300. Inclou talls amb serra de disc, formació de forats amb broca de corona, peces
especials de connexionat i sellats, part proporcional de formació de by-pass per a mantenir el
col·lector en funcionament durant l'execució de les obres, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor i tots els mitjans, materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
Tot complet i acabat segons projecte.
(TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

348,85 €

P- 23

F21DZTN4

u

Connexió de col·lector nou de PVC a pou existent. Diàmetre dels col·lectors de PVC Ø250. Inclou
formació de forat en pou existent amb broca de corona, peces especials de connexionat i sellats,
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i tots els mitjans, materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.
(TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

312,85 €

P- 24

F21DZTN6

u

Connexió de col·lector nou de PVC de Ø250 mm a col·lector existent, possiblement de formigó, de
Ø250. Inclou peces especials de connexionat i sellats, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor i tots els mitjans, materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
Tot complet i acabat segons projecte.
(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

149,48 €

P- 25

F21Q1121

u

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

11,63 €

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

UA

DESCRIPCIÓ

m3

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

3,59 €

Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament
i la runa sobre camió o contenidor
(VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

8,07 €

P- 42

F2R5Z267

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

4,29 €

u

Desmuntatge de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

14,86 €

P- 43

F2RAZ3G1

m3

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

8,00 €

u

Desmuntatge i retirada de cabina telefònica, inclòs demolició de fonamentacions, anul·lació de la
instal·lació de telefonia i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

52,51 €
P- 44

F2RAZSB0

m3

20,96 €

Desmuntatge de cartell publicitari vertical, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

25,22 €

Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(VINT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P- 45

F31522H4

m3

106,89 €

Desmuntatge de pal de fusta, inclòs demolició de fonamentacions i càrrega manual i mecànica
sobre camió o contenidor
(DEU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

10,99 €

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba
(CENT SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P- 46

F31B3000

kg

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2
(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

1,34 €

P- 47

F31DC100

m2

Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments
(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P- 48

F325ZPH4

m3

Formigó per a murs de contenció, HA-30/B/10/IIIa de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm i abocat amb bomba
(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

122,04 €

P- 49

F32BZ00Q

kg

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2
(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

1,55 €

P- 50

F32D3A23

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 100x50 cm, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó
vist
(VINT-I-SIS EUROS)

26,00 €

P- 51

F3Z152T1

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la
construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió
(ONZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

11,75 €

P- 52

F7B451E0

m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat
sense adherir
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

2,58 €

P- 53

F921Z01J

m3

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, amb granulometria
inferior a 1/3 del gruix de la capa a estendre.
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

28,73 €

P- 54

F9231J10

m3

Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material
(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

45,61 €

P- 55

F9365H11

m3

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
(VUITANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

86,18 €

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
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P- 27

F21QQB01

u

P- 28

F21QZC01

P- 29

F21QZCAB

P- 33

P- 34

P- 35

F21RZZ60

F2213422

F221C472

F2225223

UA

u

u

m2

m3

m3

m3

DESCRIPCIÓ

PREU

Arrencada d'elements vegetals, tipus arbust, inclòs arrels.
(DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

2,87 €

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

3,67 €

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

4,34 €

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat
(NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

9,42 €

P- 36

F226120F

m3

Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM
(SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

6,85 €

P- 37

F227T00F

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
(UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

1,51 €

P- 38

F228AH00

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5
a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

44,14 €

Rebliment i piconatge de rasa amb terres tolerables, en tongades de gruix de 25 cm com a màxim
les rases d'ampalda inferior a 60 cm i tongades de gruix entre 25 i 50 cm com a màxim la resta.
Inclou el subministrament de la terra tolerable, el subministrament i col·locació de bandes de
senyalització per a cada canalització de serveis inclosa dins la rasa, segons criteris de les
companyies subministradores i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de
la partida. Tot complet i acabat segons projecte.
(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

11,53 €

Rebliment i piconatge de rasa amb un 40% de sauló garbellat de nova aportació i un 60% de sauló
procedent de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó
vibrant. Inclou el subministrament de la sorra, el subministrament i col·locació de bandes de
senyalització per a cada canalització de serveis inclosa dins la rasa, segons criteris de les
companyies subministradores i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de
la partida. Tot complet i acabat segons projecte.
(DOTZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

12,20 €

P- 39

P- 40

F228Z010

F228ZEXI

4

F241Z067

u

P- 32

Pàg.:

P- 41

F21Q2501

F21QZP01
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NÚMERO

P- 30

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

m3
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P- 56

F961Z8GD

m

Vorada de material i mides iguals a l'existent, col·locada. Tot inclòs.
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

55,18 €

P- 57

F961ZR11

m

R1.1_Vorada recta de pedra granítica gris quintana, flamejada, amb el cantell arrodonit, de
dimensions 80x12x25(h) cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària. Inclou part proporcional de peça tipus
bústia, de peces corbes en trams de directriu corba, rejuntat amb beurada líquida de C.P. netejada
amb esponja, juntes de gir en corbes del carrer i separadors en tota l'extensió de col·locació. Tot
complet i acabat segons projecte.
(CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

57,94 €

R1.2_Vorada recta de pedra granítica gris quintana, flamejada, amb el cantell arrodonit, de
dimensions 80x12x80(h) cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària. Inclou part proporcional de peça tipus
bústia, peces d'alçada variable en lateral rampa tarima, rejuntat amb beurada líquida de C.P.
netejada amb esponja, juntes de gir en corbes del carrer i separadors en tota l'extensió de
col·locació. Tot complet i acabat segons projecte.
(CENT DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

118,48 €

R1.3_Vorada recta de pedra granítica gris quintana, flamejada, remuntable, de secció trapezoidal,
dimensions de les bases 10cm i 20cm i alçades 8cm i 15cm, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària. Inclou part
proporcional de peça tipus bústia, rejuntat amb beurada líquida de C.P. netejada amb esponja,
juntes de gir en corbes del carrer i separadors en tota l'extensió de col·locació. Tot complet i acabat
segons projecte.
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

64,21 €

R1.4_Vorada recta de pedra granítica gris quintana, flamejada, amb el cantell arrodonit, de
dimensions 80x12x42(h) cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària. Inclou part proporcional de peça tipus
bústia, rejuntat amb beurada líquida de C.P. netejada amb esponja, juntes de gir en corbes del
carrer i separadors en tota l'extensió de col·locació. Tot complet i acabat segons projecte.
(SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

72,64 €

M2_Peces especials tipus vorada recta de pedra granítica gris quintana, flamejada, remuntable, de
secció trapezoidal, de 40 cm d'amplada i 16 cm i 31 cm d'alçada, amb el cantell superior arrodonit,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de 20 a 25 cm d'alçària. Inclou part proporcional de peça tipus bústia, rejuntat amb beurada líquida
de C.P. netejada amb esponja, juntes de gir en corbes del carrer i separadors en tota l'extensió de
col·locació. Tot complet i acabat segons projecte.
(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

123,15 €

P- 58

P- 59

P- 60

P- 61

F961ZR12

F961ZR13

F961ZR14

F961ZZM2

UA

m

m

m

m

DESCRIPCIÓ

PREU

P- 62

F961ZZM5

m

M5_Vorada recta de pedra granítica gris quintana, flamejada, amb dos cantells arrodonits, de
dimensions 60x12x80(h) cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària. Inclou part proporcional de peça tipus
bústia, peces d'alçada variable en lateral rampa tarima, rejuntat amb beurada líquida de C.P.
netejada amb esponja, juntes de gir en corbes del carrer i separadors en tota l'extensió de
col·locació. Tot complet i acabat segons projecte.
(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

141,58 €

P- 63

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-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

93,86 €

P- 64

F973Z12A

m

R2.1_Rigola d'amplada 30 cm, de granit gris quintana, amb acabat flamejat, de dimensions 20x30
cm i 8 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el morter
d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert de junts amb beurada líquida de C.P.,
netejada amb esponja, juntes de gir en corbes del carrer i separadors en tota l'extensió de
col·locació. Tot complet i acabat segons projecte.
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

52,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
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P- 65

F973ZJOC

m

Peça de remat d'amplada 10 cm, de granit gris quintana, amb acabat flamejat, de dimensions
10x30 cm i 5 cm de gruix, amb 1 cantell arrodonit, col·locat amb morter de ciment 1:3, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada de
ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert de junts
amb beurada líquida de C.P., netejada amb esponja, juntes de gir en corbes del carrer i separadors
en tota l'extensió de col·locació. Tot complet i acabat segons projecte.
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

24,10 €

P- 66

F973ZR31

m

R3.1_Rigola d'amplada 30 cm, de Pòrfir Patagònic, de dimensions Lx30 cm i 7 cm de gruix, cara
superior natural i cantells asserrats, col·locat amb morter de ciment 1:3, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada de ciment
pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert de junts amb
beurada líquida de C.P., netejada amb esponja, juntes de gir en corbes del carrer i separadors en
tota l'extensió de col·locació. Tot complet i acabat segons projecte.
(TRENTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

31,12 €

P- 67

F973ZR32

m

R3.2_Rigola d'amplada 20 cm, de Pòrfir Patagònic, de dimensions 10x10 cm i 7 cm de gruix, cara
superior natural i cantells asserrats, col·locat amb morter de ciment 1:3, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada de ciment
pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert de junts amb
beurada líquida de C.P., netejada amb esponja, juntes de gir en corbes del carrer i separadors en
tota l'extensió de col·locació. Tot complet i acabat segons projecte.
(VINT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

20,52 €

P- 68

F973ZT2A

m

R2.2_Rigola d'amplada 10 cm, de granit gris quintana, amb acabat flamejat, de dimensions 10x30
cm i 7 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el morter
d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert de junts amb beurada líquida de C.P.,
netejada amb esponja, juntes de gir en corbes del carrer i separadors en tota l'extensió de
col·locació. Tot complet i acabat segons projecte.
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

24,76 €

P- 69

F975Z6DA

m2

P8.3_Senyalització horitzontal de pas de vianants amb peces de formigó blanc per a rigola de
20x20x7 cm, col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
(CENT VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

121,64 €

P- 70

F97ZZ240

m

Encofrat a dues cares per a rigoles, amb fustes, d'una alçària <= 50 cm
(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P- 71

F981ZG9F

m

P7.1_Gual per a vehícles de 150 cm d'amplada, amb peces de pedra granítica gris quintana,
acabat flamejat, format per rampes de peces 8 cm de gruix, inclòs part proporcional de peces
especials de caps de gual, amb la cantonada en forma corba, d'1 peça, col·locades amb morter 1:3
(M15), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió. Inclou formació de forats per col·locació de papereres,
semàfors, senyalització... i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida.
(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

397,47 €

P- 72

F991ZM11

u

Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 80x80x20 cm i de 8 mm de gruix, co.locat amb
fonament i anellat de formigó
(CENT DEU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

110,67 €

P- 73

F991ZM13

u

Escocell rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 140x100x20 cm i de 8 mm de gruix, co.locat
amb fonament i anellat de formigó
(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

142,45 €

P- 74

F991ZM14

u

Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 100 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 8 mm de
gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó
(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

128,42 €

P- 75

F991ZM15

u

Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 8 mm de
gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó
(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

146,66 €

UA
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P- 76

F9A1ZEXI

m3

Paviment de sauló, amb un 40% de sauló de nova aportació i un 60% de sauló procedent de la
pròpia excavació, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
(SETZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

16,93 €

P- 77

F9AQZ210

m3

Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 1 a 2 mm cantell rodó, seguint especificacions
de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecànics
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

53,39 €

P- 78

F9B4ZA60

m2

M5_Paviment de pedra de granit gris quintana, amb acabat flamejat, 5 cm de gruix, inclòs peces
especials per a graons, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el
morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert de junts de 5 mm de gruix amb
beurada líquida de C.P. netejada amb esponja, separadors de 5 mm en tota l'extensió de
col·locació i part proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de serveis que quedin
afectades per les obres. Tot complet i acabat segons projecte.
(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

133,45 €

Enmarcat d'escossell M1.5 de Ø120 cm, mides exteriors del marc 150x150 cm i 50 mm de gruix,
amb peces especials de granit gris quintana, acabat flamejat, especejament segons plànols de
detall de projecte, col·locades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l, de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el morter
d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert de junts de 2 mm amb beurada líquida de
C.P. netejada amb esponja i separadors de 2 mm en tot el perímetre de l'enmarcat. Tot complet i
acabat segons projecte.
(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

161,42 €

Enmarcat de jardinera M4 de Ø160 cm, mides exteriors del marc 193x193 cm i 50 mm de gruix,
amb peces especials de granit gris quintana, acabat flamejat, especejament segons plànols de
detall de projecte, col·locades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l, de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el morter
d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert de junts de 2 mm amb beurada líquida de
C.P. netejada amb esponja i separadors de 2 mm en tot el perímetre de l'enmarcat. Tot complet i
acabat segons projecte.
(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

231,13 €

P8.1_Paviment de pedra de granit gris quintana, amb acabat flamejat, dimensions de les peces
30x30 cm i 7 cm de gruix, amb relleu tàctil direccional per a invidents, col·locat amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons
replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del
paviment. Inclou reblert de junts de 5 mm de gruix amb beurada líquida de C.P. netejada amb
esponja, separadors de 5 mm en tota l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació a
nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les obres. Tot complet i acabat segons
projecte.
(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

139,40 €

P8.2_Paviment de pedra de granit gris quintana, amb acabat flamejat, dimensions de les peces
30x30 cm i 7 cm de gruix, amb relleu tàctil de botonadura per a invidents, col·locat amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons
replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del
paviment. Inclou reblert de junts de 5 mm de gruix amb beurada líquida de C.P. netejada amb
esponja, separadors de 5 mm en tota l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació a
nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les obres. Tot complet i acabat segons
projecte.
(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

139,40 €

P6_Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter 1:4 i i ciment pòrtland espolvorejat superficialment i beurada de ciment
pòrtland
(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

36,44 €

P- 79

P- 80

P- 81

P- 82

P- 83

F9B4ZM15

F9B4ZMM4

F9B4ZT81

F9B4ZT82

F9E1Z20G

u

u

m2

m2

m2
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P- 84

F9F1Z103

m2

Paviment de peces de formigó de mides 10x10x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15),
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb
beurada líquida de ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou
reblert de junts de 6 mm de gruix amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF i marcat de la junta
amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del sobrant segons especificacions del fabricant;
ajustaments en entregues a façana, juntes de gir en corbes, separadors de 6 mm en tota l'extensió
de col·locació i part proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de serveis que quedin
afectades per les obres. Tot complet i acabat segons projecte.
(NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

95,24 €

P- 85

F9F5Z107

m2

Paviment de peces de formigó de longitud variable, amplada 30 cm i 8 cm de gruix, col·locades
amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix,
anivellada segons replanteig, amb beurada líquida de ciment pòrtland sobre el morter
d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert de junts de 6 mm de gruix amb morter tipus
PCI PAVIFIX CEM de BASF i marcat de la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del
sobrant segons especificacions del fabricant; ajustaments en entregues a façana, juntes de gir en
corbes, separadors de 6 mm en tota l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació a
nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les obres. Tot complet i acabat segons
projecte.
(SETANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

70,47 €

P- 86

F9H11251

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

62,25 €

P- 87

F9H11B51

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i
compactada
(SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

60,54 €

P- 88

F9H1ZUAM

m

P7.2_Formació de gual per a vehícles, 150 cm d'amplada, amb mescla bituminosa. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
(QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

49,24 €

P- 89

F9J12P60

m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

0,53 €

P- 90

F9J13J30

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2
(ZERO EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

0,37 €

P- 91

FB12ZAAE

m

M16.3_Subministrament i col·locació de barana metàl·lica per a trams RECTES, d'acer galvanitzat,
de Nou-Parc, amb muntants d'alçada 100 cm, de secció H, amb ànima de pletina de 85x8 mm i
ales de pletines de 50x8 mm, amb remat superior de tub de 50x20 mm; panells d'alçada 83 cm,
amb brèndoles de Ø12 mm i marc de pletines 50x8 mm, excepte travesser superior que és de tub
de 50x20 mm. Totes les brèndoles, pletines i tubs seran d'acer galvanitzat; totes les arestes seran
arrodonides, totes les fixacions seran d'acer inoxidable. Col·locació de la barana amb fixacions
mecàniques sobre fonament corregut de formigó, també inclòs. Inclou part proporcional de portes
d'accés i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet
i acabat segons plànols de detall de projecte.
(CENT VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

180,60 €

P- 92

FB12ZCMA

m

M16.2_Subministrament i col·locació de barana metàl·lica per a escales de manteniment, formada
per passamans, tubs i angulars de ferro, sense brèndoles. Tractament a base de granellat, activat
amb Pentol, neutralitzat, neteja acurada i passivador. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons detalls de projecte.
(CENT SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

107,24 €
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M16.1_Subministrament i col·locació de barana metàl·lica per a trams RECTES, d'acer galvanitzat,
de Nou-Parc, amb muntants d'alçada 120 cm, de secció H, amb ànima de pletina de 85x8 mm i
ales de pletines de 50x8 mm, amb remat superior de pletina de 60x8 mm; panells d'alçada 93 cm,
amb brèndoles de Ø12 mm i marc de pletines 50x8 mm, excepte travesser superior que és de
pletina de 60x8 mm. Totes les brèndoles, pletines i tubs seran d'acer galvanitzat; totes les arestes
seran arrodonides, totes les fixacions seran d'acer inoxidable. Col·locació de la barana amb
fixacions mecàniques sobre fonament corregut de formigó, també inclòs. Inclou remat del travesser
superior amb fusta tractada a l'autoclau, secció segons detall de projecte i tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons plànols de
detall de projecte.
(DOS-CENTS NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

209,46 €

Pintat sobre paviment de marques vials superficials, amb pintura acrílica ciutat no reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
(SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

6,35 €

P- 95

FBB11251

u

Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora, fixada mecànicament
(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

50,52 €

P- 96

FBBZZP20

m

Suport circular de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 60 mm i 3 mm de gruix, per a senyalització
vertical, col.locat amb fixacions mecàniques a la façana.
(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

35,99 €

P- 97

FD5AZ605

m

Tub ranurat de PVC de D=160 mm, per a drenatges, connectat a xarxa de clavegueram
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

8,61 €

P- 98

FD5AZ705

m

Tub ranurat de PVC de D=200 mm, per a drenatges, connectat a xarxa de clavegueram
(DOTZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

12,90 €

P- 99

FD5JZC5E

m

Caixa per a embornal sorrer, de forma trapezoidal, dos costats de mides 0,90 m cadascun, dos
costats de mides 0,20 m cadascun i un costat de 0,982 m (mides interiors), amb parets de 14 cm
de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l amb solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I, armada segons plànols
amb barres corrugades d'acer B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, sobre capa de neteja i
anivellament de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I. Inclou formació de mitjacanya en tot el
perímetre. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons detall de projecte.
(QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

428,37 €

Caixa per a embornal de 70x30 cm (mides interiors), amb parets de 14 cm de gruix de maó massís,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
amb solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I, armada segons plànols amb barres corrugades
d'acer B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, sobre capa de neteja i anivellament de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/40/I. Inclou formació de mitjacanya en tot el perímetre. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
detall de projecte.
(DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

230,06 €

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb dos geotèxtils de polipropilè adherits en les
dues cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical
(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

15,51 €

Reixa d'embornal de fosa, abatible, tipus BCN P7, classe C250, per a embornal de 70x30 cm,
col·locat amb morter. La reixa ha de complir amb la normativa vigent UNE EN-124 i ha d'estar
homologada per CLABSA. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució
de la partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.

116,03 €

P- 100

P- 101

P- 102

FD5JZG5E

FD5L4583

FD5ZZCA4

m

m2

u

reixa de fosa tipus BCN P7 de Norinco o similar equivalent, per a embornal, classe C250,
homologada per CLABSA
(CENT SETZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
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P- 103

FD5ZZGA4

u

Reixa d'embornal de fosa, amb angle d'obertura superior a 90º, de barres inclinades, tipus
Barcelona 1, per a embornal de 70x30 cm, col·locat amb morter. La reixa ha de complir amb la
normativa vigent UNE EN-124 i el regalament AENOR RP 0023 i han d'estar homologats per
CLABSA. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.
(SETANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

78,01 €

P- 104

FD5ZZMOF

u

Bastiment i tapa cega per embornal de fosa dúctil, abatible i amb tanca, model M-2 de Fundició
Fàbregas, dimensions de la tapa 449x269 mm, col·locat amb morter. Tapa de classe C250, acabat
pintat negre asfàltic. La reixa ha de complir amb la normativa vigent UNE EN-124 i el regalament
AENOR RP 0023. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.
(NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

93,66 €

P- 105

FD5ZZTA4

u

Reixa d'embornal, abatible i amb tanca, disseny segons projecte, de forma trapezoidal, dos costats
de mides 1,00 m cadascun, dos costats de mides 0,30 m cadascun i un costat de 1,082 m;
bastiment de perfil en L5.5.1 d'acer galvanitzat collat a obra i reixa elaborada amb pletines d'acer
galvanitzat de 4x1 cm, tota la tornilleria tipus Allen. La reixa haurà de tenir el vist-i-plau de CLABSA.
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons especificacions de detalls de projecte.
(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

208,90 €

P- 106

FD7JZ250

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa sobre solera de formigó de 10 cm de gruix, lligat a la solera amb filferro i reblert amb
formigó fins a 10 cm per sobre el tub. Inclou vibrat i curat del formigó, formació de connexions amb
clips enganxats o mecànics per a tubs de tots els diàmetres, junta elàstica triple llavi, amb formació
de forat amb broca de corona i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de
la partida, segons especificacions del fabricant. Tot complet i acabat segons plànols de projecte.
(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

42,26 €

P- 107

FD7JZ400

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa sobre solera de formigó de 10 cm de gruix, lligat a la solera amb filferro i reblert amb
formigó fins a 10 cm per sobre el tub. Inclou vibrat i curat del formigó, formació de connexions amb
clips enganxats o mecànics per a tubs de tots els diàmetres, amb formació de forat amb broca de
corona i col·locació de tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida, segons especificacions del fabricant. Tot complet i acabat segons plànols de projecte.
(SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

79,83 €

P- 108

FDD2Z010

m

Formació de pou quadrat de 120x120 cm de mides interiors, amb parets, base i sostre de 30 cm de
gruix, de formigó armat, inclòs encofrat i formació de forats passatubs en els laterals del pou, per a
tubs de qualsevol diàmetre, formació de mitja canya d'emmotllament del tub, formació d'obertura en
la tapa superior de Ø70 cm per a registre del pou i tots els materials i treballs necesaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons detalls de projecte.
(TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

387,91 €

P- 109

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
(DINOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

19,29 €

P- 110

FDDZZTC4

u

Bastiment rodó sense quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible tipus
Norinco o equivalent, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter d'alta resistència especial. El bastiment i la tapa han de complir la norma
AENOR RP 0023. Pintat amb pintura hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i
antidesplaçament, amb sistema de bloqueig antiretorn i amb pany. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons especificacions de
detalls de projecte.
(TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

372,73 €
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DESCRIPCIÓ

PREU

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 111

FDDZZTD4

P- 112

FDG3Z457

UA
u

m

DESCRIPCIÓ

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES
Pàg.:

11

PREU

Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible tipus Norinco o
equivalent, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter d'alta resistència especial. El bastiment i la tapa han de complir la norma AENOR RP
0023. Pintat amb pintura hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i antidesplaçament, amb
sistema de bloqueig antiretorn i amb pany. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.
(TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

372,73 €

Canalització amb tub de PVC rígid de 110 mm de diàmetre nominal, inclòs rebliment amb formigó
de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i avís de
plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Inclou lloguer de camió grua per elevació del cubilot.
(SETZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

16,12 €

P- 113

FDG51311

m

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
reblert de rasa amb terres seleccionades
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

4,89 €

P- 114

FDG5Z110

m

Canalització amb dos tubs de PVC llis interior, de ø 110 mm, amb guies de plàstic, inclòs rebliment
amb formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de
protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió grua per elevació del cubilot. Es
garantirà el servei als usuaris durant l'execució del nou traçat, amb els mitjans i feines necessaris.
(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

25,62 €

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, inclòs rebliment amb formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i
col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió grua
per elevació del cubilot.
(SETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

16,48 €

Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, inclòs rebliment amb formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i
col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió grua
per elevació del cubilot.
(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

40,22 €

Canalització amb dos tubs de PVC llis interior, de ø 63 mm, amb guies de plàstic, inclòs rebliment
amb formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de
protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió grua per elevació del cubilot. Es
garantirà el servei als usuaris durant l'execució del nou traçat, amb els mitjans i feines necessaris.
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

18,33 €

P- 115

P- 116

P- 117

FDG5Z657

FDG5Z677

FDG5ZZ63

m

m

m

P- 118

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 TRENTA-CINC CÈNTIMS)

0,35 €

P- 119

FDK2UCZZ

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 60 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix
(SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

75,79 €

P- 120

FDK2Z2G7

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix
(CENT DISSET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

117,84 €

P- 121

FDK2ZA17

u

Pericó de registre de formigó prefabricat tipus D H-I, amb tapa metàl·lica, per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix. Tot complet i acabat
segons especificacions de companyia.
(VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

874,93 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:
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P- 122

FDK2ZE17

u

Pericó de registre de formigó prefabricat, inclòs tapa, per a serveis de companyies, col·locat sobre
solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Tot
complet i acabat segons plec de les companyies.
(TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

385,56 €

P- 123

FDK2ZJ17

u

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M H-III, per a instal·lacions de telefonia,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix. Tot complet i acabat segons
especificacions de companyia.
(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

169,06 €

P- 124

FDKZZ154

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter. Tot complet i acabat segons projecte.
(CENT DINOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

119,52 €

P- 125

FDKZZT54

u

Desmuntatge i posterior recol·locació de bastiment i tapa d'arquetes de serveis i pous de
clavegueram, col·locat amb morter, inclòs recreixament o escapçament de les arquetes per adaptar
la tapa a la nova cota de paviment, amb maó massís, arrebossat i lliscat per la part interior. Inclou
pintat de tapa i marc i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
Tot complet i acabat segons detall de projecte.
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

53,24 €

P- 126

FDKZZZ54

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 60x60 cm, col·locat amb morter. Tot
complet i acabat segons projecte.
(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

142,52 €

P- 127

FFB14655

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
(SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

6,97 €

P- 128

FFB27455

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 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
(SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

7,33 €

P- 129

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
(NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

9,31 €

P- 130

FFB29455

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 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
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

12,26 €

P- 131

FG13ZZ02

u

Conversió de la línia aèrea de l'enllumenat a línia soterrada. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida, inclòs arquetes amb bastiment i tapa i tub
metàl·lic de protecció de 2 m de longitud. Tot complet, acabat i en funcionament segons normativa
vigent.
(TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

363,28 €

P- 132

FG1BZTPR

u

Armari per a programador de reg, de polièster reforçat amb fibra de vidre tipus Himel PLD-85/00, de
850x465x320 mm, amb juntes d'estanquitat i placa de muntatge aïllant, amb pany amb clau
estàndard 405, totalment instal·lat, connectat i provat, collat sobre base de formigó amb tubulars
per a connexió a escomesa elèctrica i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge.
Inclou la base de formigó i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte.
(MIL QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

1.047,24 €

P- 133

FG21ZK1G

u

Tub rigíd de diàmetre el doble que la canalització col·locat com a passatubs en arquetes i altres.
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

4,76 €

P- 134

FG21ZT40

m

Tub de PVC rígid de 90 mm de diàmetre nominal, per protecció de canalitzacions de reg de Ø40
mm en pas per zones pavimentades, col·locat al fons de la rasa
(CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

5,83 €

UA
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P- 135

FG21ZT50

m

Tub de PVC rígid de 110 mm de diàmetre nominal, per protecció de canalitzacions de reg de Ø50
mm en pas per zones pavimentades, col·locat al fons de la rasa
(SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

7,03 €

P- 136

FG21ZT63

m

Tub de PVC rígid de 140 mm de diàmetre nominal, per protecció de canalitzacions de reg de Ø63
mm en pas per zones pavimentades, col·locat al fons de la rasa
(VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

8,88 €

P- 137

FG319554

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
(CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

5,32 €

P- 138

FG319674

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, pentapolar,
de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
(DOTZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

12,12 €

P- 139

FG31Z578

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, pentapolar,
de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri
(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

12,56 €

Escomesa elèctrica per abastament de la xarxa de reg, des del punt de connexió fins a
programador, inclòs formació de rases, canonades, vàlvules, connexions, reposició de paviments,
gestió de residus i tots els treballs, materials i mitjans necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet, acabat i en funcionament segons projecte i companyia subministradora i
REBT.

400,00 €

P- 140

FG31ZEAP

UA

m

DESCRIPCIÓ

PREU

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

FG31ZIEL

m

Instal.lació elèctrica a base de cable tipus mànega de 1000V amb una secció de 4x2,5 mm2,
col·locat en tub de polietilè de 90 mm de diàmetre, en distribució en canalització protegida o
superior fins a mecanismes de comandament de xarxa, inclòs connexionat amb els mateixos. Tot
complet i instal·lat segons REBT i plecs de .
(SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

7,52 €

P- 142

FG31ZZZZ

m

Instal·lació de distribució d'energia totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent. Inclòs redacció de l'As Built de l'instal·lació, memòria, plànols,
esquemes elèctrics, etc. tal i com s'ha realitzat a l'obra i el plastificat dels esquemes per
col·locar-los als quadres i la legalització incloses les taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i les
taxes d'Indústria. Composta per les següents partides :
(ZERO EUROS)

0,00 €

P- 143

FG380907

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra
(DOTZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P- 144

FG38ZZZZ

u

Instal·lació de posta a terra totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent. Inclòs redacció de l'As Built de l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes
elèctrics, etc. tal i com s'ha realitzat a l'obra i el plastificat dels esquemes per col·locar-los als
quadres i la legalització incloses les taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i les taxes d'Indústria.
Composta per les següents partides :
(ZERO EUROS)

0,00 €

Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,2 m2, de 2 mm de
gruix i soterrada
(SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

78,23 €

P- 145

FGD2111D

u

12,05 €

14
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P- 146

FHGAZ01Y

u

Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 4 sortides, tipus Monolit-0
d'Arelsa o equivalent, totalment instal.lat, connectat i provat. S´inclou base de formigó d'ancoratge i
tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge. L'armari incorpora el següent
equipament:
- Automàtic de 40A 4 pols
- Diferencial de 40A 4 Pols 300 mA
- Una presa de corrent Cetac de 32A
- Una presa Shuko de 16A, accessible des de l'exterior
Tot complet i acabat segons projecte.
(TRES MIL SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

3.625,10 €

P- 147

FHGAZZ1Y

u

Adequació del quadre d'enllumenat existent (J). Creació de nova línia a equipar amb:
- Cable de 5x16 mm2
- Seccionador: mateix amperatge que l'IGA del quadre nou (40A 4 pols)
- Diferencial: 40A 4 pols. 500 mA selectiu
Tot complet i acabat segons projecte i normativa vigent.
(MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

1.447,95 €

P- 148

FHGAZZZZ

u

Instal·lació de quadres eléctrics totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent. Inclós redacció del As Built de l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes eléctrics,
etc. tal i com s'ha realitzat a l'obra i el plastificat dels esquemes per col·locar-los als quadres i la
legalització incloses les taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i les taxes d'Industria. Composta per
les següents partides :
(ZERO EUROS)

0,00 €

P- 149

FHR1Z6P1

u

En1_Columna amb il·luminació incorporada, model Mínima de Roura. Característiques de la
columna: columna d'acer estructural tubular EN10219 S235JRH, de secció Ø100 mm i alçada 4 m,
fixada amb pletina metàl·lica i 4 perns M16x450 mm, portella de registre enrasada de 300x85 mm,
acabat galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999, acabat pintat termolacat de
color gris fosc, Norma EN 40-5. Característiques lumíniques: 16 ut de LEDs d'alta eficàcia,
rendiment del 94%, temperatura de color 3.000 K / 4.000 K, índex de reproducció cromàtic >70,
vida útil L70B10 80.000 h. Ta=25ºC. 350 mA, rang de temperatura de funcionament de -20ºC a
50ºC, flux lluminós configurable de 2.103 a 7.225 lm, eficàcia del LED de 115,4 a 138,5 lm/W,
eficàcia de la lluminària de 107 a 130 lm/W, font d'alimentació Driver de corrent constant; regulació
1-10V, DALÍ, regulador en capcelera, línia de comandament, sensor de moviment, regulació
autònoma de 5 nivells; Norma EN60598-1 / IEC 55015. Característiques elèctriques: consum LED
configurable de 10 W a 63 W, tensió de funcionament 220-240 V 50-60 Hz, protecció elèctrica 4/4
kV (opcionalment 10/10 kV), classe elèctrica Classe I o Classe II segons configuració, factor de
potència >=0,90. Inclou drivers, pintat amb Rilsan, fonaments i tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte i
especificacions del fabricant.
(MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

1.451,46 €

P- 150

FHR1ZZZZ

u

Instal·lació d'enllumenat totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent. Inclou redacció de l'As Built de l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes
elèctrics, etc. tal i com s'ha realitzat a l'obra i el plastificat dels esquemes per col·locar-los als
quadres i la legalització, incloses les taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i les taxes de registre
de l'OGE i les taxes de les inspeccions inicials. Composta per les següents partides :
(ZERO EUROS)

0,00 €

P- 151

FJS1U065

u

Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona
de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb
pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada
(DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

254,04 €

P- 152

FJS5ZT32

m

Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 40 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
(DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

2,88 €

P- 153

FJS5ZT62

u

Anella per a reg per degoteig amb tub de polietilè de densitat baixa de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 30 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, per a un
cabal de 3,5 l/h, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre,
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos. Inclou part proporcional de
connexió a xarxa secundària de 40 mm de diàmetre, inclòs peces especials i tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

14,44 €

UA

(QUATRE-CENTS EUROS)
P- 141
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UA
u
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Programador autònom de doble programa, amb control d'aportació d'aigua, amb temps de
programació des de 1 min. fins a 4 h per estació en passos d'1 min., de 8 a 32 estacions, model
ICC HUNTER amb possibilitat de 8 arrencades per dia i programa, amb piles standard de 9v, amb
circuit d'arrencada de bomba, carcassa de plàstic estanca i preparat per a muntatge mural interior,
totalment col.locat, incloses totes les connexions elèctriques, tant del circuit d'alimentació del
programador, com dels elements governats per aquest. Inclou tots els treballs i materials
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.
(NOU-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

995,91 €

FJSC2ACA

u

Sensor de pluja regulable amb proteccióantivandàlica en acer inoxidable per a instal·lació amb
cables, instal·lat a una alçària màxima d'1,5 m i calibrat
(TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

318,50 €

P- 156

FJSDZA0G

u

Pericó de pas de calçada de 60x60x60 amb vàlvules de bronze 1/2'', amb paret de 15 cm de gruix
de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i
lliscat interior i fons de grava i bastiment i tapa segons especificacions de projecte. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte.
(QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

422,55 €

Pericó de 60x60x60 amb by-pass sectorial senzill de 1'' de bronze (per a xarxes secundàries de
Ø40 mm), amb filtre de 300 micres, amb claus i vàlvules, inclòs reductor de pressió de 10 a 0.5
atm, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot
complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiment i tapa segons
especificacions de Parcs i Jardins. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte i Plec de Condicions vigent de Parcs i
Jardins.
(SET-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

767,79 €

Pericó de 60x60x60 amb by-pass sectorial senzill de 1'' 1/2 de bronze (per a xarxes secundàries de
Ø50 mm), amb filtre de 300 micres, amb claus i vàlvules, inclòs reductor de pressió de 10 a 0.5
atm, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot
complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiment i tapa segons
especificacions de Parcs i Jardins. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte i Plec de Condicions vigent de Parcs i
Jardins.
(SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

792,79 €

Pericó de 60x60x60 cm amb válvula de descàrrega automàtica de 1'' 1/4 per xarxa de degoteig de
l'arbrat (per a xarxes secundàries de Ø40 mm), amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior,
amb el fons formigonat i bastiment i tapa segons especificacions de Parcs i Jardins. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte i Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.
(QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

413,27 €

Pericó de 60x60x60 cm amb desguás i válvula racord pla manual de 1'' 1/4 per rentatge manual de
xarxa de degoteig de l'arbrat (per a xarxes secundàries de Ø40 mm), amb paret de 15 cm de gruix
de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i
lliscat interior, amb el fons formigonat i bastiment i tapa segons especificacions de Parcs i Jardins.
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons projecte i Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.
(TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

383,27 €

Pericó de registre de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm,pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i
fons de grava i bastiment i tapa segons especificacions de Parcs i Jardins. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte i
Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.
(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

245,64 €

P- 158

P- 159

P- 160

P- 161

FJSDZC0G

FJSDZG0G

FJSDZGRA

FJSDZGRT

FJSDZPRG

u

u

u

u

u

NÚMERO

CODI

P- 162

FJSDZT0G

UA
u

DESCRIPCIÓ
Pericó de 120x60x60 amb by-pass mestre de 2'' de bronze, amb claus i vàlvules, pericó de paret de
15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat
inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiments i tapes de 60x60 cm segons
especificacions de Parcs i Jardins. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte i Plec de Condicions vigent de Parcs i
Jardins.

Pàg.:

16

PREU
803,69 €

(VUIT-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P- 155

P- 157

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

P- 163

FJSDZZGC

u

Pericó de 120x60x60 amb comptador de 3-4 m3/h, inclòs claus i vàlvules, pericó de paret de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs
arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiments i tapes de 60x60 cm segons especificacions
de Parcs i Jardins. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte i Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.

1.209,69 €

(MIL DOS-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
P- 164

FJSDZZGF

u

Pericó de 120x60x60 amb comptador DN13, inclòs claus i vàlvules, pericó de paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs
arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiments i tapes de 60x60 cm segons especificacions
de projecte. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
Tot complet i acabat segons projecte.

887,54 €

(VUIT-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
P- 165

FJSDZZRA

u

Pericó de 60x60x60 cm amb válvula de descàrrega automàtica de 1'' 1/2 per xarxa de degoteig en
parterre (per a xarxes secundàries de Ø50 mm), amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior,
amb el fons formigonat i bastiment i tapa segons especificacions de Parcs i Jardins. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte i Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.
(QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

423,27 €

P- 166

FJSDZZRT

u

Pericó de 60x60x60 cm amb desguás i válvula racord pla manual de 1'' 1/2 per rentatge manual de
xarxa de degoteig en parterre (per a xarxes secundàries de Ø50 mm), amb paret de 15 cm de gruix
de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i
lliscat interior, amb el fons formigonat i bastiment i tapa segons especificacions de Parcs i Jardins.
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons projecte i Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.
(TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

393,27 €

P- 167

FJSZZG1F

u

Escomesa d'aigua per abastament de la font, des del punt de connexió fins a comptador, inclòs
formació de rases, canonades, vàlvules, connexions, reposició de paviments, gestió de residus i
tots els treballs, materials i mitjans necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet,
acabat i en funcionament segons projecte i companyia subministradora.
(CINC-CENTS EUROS)

500,00 €

P- 168

FQ21ZT65

u

Paperera tipus Barcelona, de 70 l de capacitat, d'acer amb acabat esmaltat al foc, inclòs suports i
fixacions, col·locada ancorada amb dau de formigó
(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

215,93 €

P- 169

FQ31Z010

u

Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció antioxidant i pintura oxirón, amb aixeta
temporitzada de llautó i amb base de pedra artificial prefabricada, model Barcino Romàntica C-10,
de Fàbregas, col·locada sobre el paviment o sobre una base de formigó existent, amb fixacions
mecàniques M10x100. Inclou connexionat a xarxa d'aigua potable i a xarxa de sanejament i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte.
(SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

783,12 €

P- 170

FQ42ZP20

u

Pilona Barcelona fixa de 1000 mm d'alçada, formada per fust de fosa gris de 100 mm de diàmetre i
acabat pintat amb imprimació fosfatant antioxidant i oxiron negre ferrític, anella d'acer inoxidable de
84 mm de diàmetre exterior i acabat matitzat i senyal de l'Ajuntament de la ciutat en relleu de 1,5
mm i alçada de 65 mm, ancorada amb dau de formigó
(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

134,65 €
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DESCRIPCIÓ

P- 185

FR3SZ0B4

m2

Acabat superficial amb pedra licorella, amb un gruix de 5-7 cm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals

Pàg.:

18

NÚMERO

CODI

P- 171

FQABZM01

u

Joc infantil amb molla de la casa Colomer, model Tortuga, ref.: CLAS-M 108.
(QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)

485,00 €

P- 172

FQABZT02

u

Joc infantil amb molla de la casa Colomer, model Porquet, ref.: CLAS-M 102.
(QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

474,26 €

P- 173

FQAMZM09

u

Joc infantil tipus Modular de la casa Colomer, model M-B3 sense sostres metàl·lics, ref.: CLAS-J
203.
(SET MIL TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

7.352,89 €

P- 186

FR42Z82C

u

Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
(DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS)

295,00 €

P- 174

FQB1ZT13

u

Jardinera d'acer galvanitzat, acabat termolacat color metàl·lic, de 160 cm de diàmetre, 60 cm
d'alçada total (40 cm en superfície i 20 cm per ancoratge) i 4 mm de gruix, de disseny segons
projecte, col·locada amb ancoratges de Ø12 i anellat de formigó. Inclou pintat amb Rilsan i tots els
material i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte.
(CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

580,20 €

P- 187

FR43Z4VT

u

Subministrament de Laurus nobilis piramidalis de 2 peus, d'alçària de 225 a 250 cm, en contenidor
(CENT CINQUANTA EUROS)

150,00 €

P- 188

FR44Z21C

u

Subministrament de Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 25 a 30 cm, amb l'arrel
nua
(SETANTA EUROS)

70,00 €

P- 189

FR469N3E

u

Subministrament de Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 350 a 400 cm, en contenidor de
90 a 120 l
(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

193,32 €

P- 190

FR47ZN3F

u

Subministrament de Pinus pinea de perímetre entre 30 i 35 cm, en contenidor
(QUATRE-CENTS VINT EUROS)

420,00 €

P- 191

FR4EZ836

u

Subministrament de Lobularia Maritima, en contenidor de 3 l
(QUATRE EUROS)

4,00 €

P- 192

FR4FVM41

u

Subministrament de Parthenocissus tricuspidata Veitchii en contenidor de 3 l
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

6,69 €

P- 193

FR4GZ221

u

Subministrament de Plumbago auriculata en contenidor de 3 l
(QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

4,09 €

P- 194

FR4GZD33

u

Subministrament de Phlomis purpurea, en contenidor de 5 l
(QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

4,04 €

P- 195

FR4GZL31

u

Subministrament de Poligala en contenidor de 3 l
(CINC EUROS)

5,00 €

P- 196

FR4HZQ13

u

Subministrament de Roser, en contenidor de 0,5 l
(TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

3,94 €

P- 197

FR61Z479

u

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra, contenidor o arrel nua, fins a 35 cm de perímetre de
tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x100 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra
de l'excavació per sorra rentada i compost, amb un contingut de matèria orgànica entre un 1,57 2,32% sms, amb una textura arenosa, exempta de materials amb una granulometria superior als 8
mm, amb un pH entre 7,5-7,7 i un contingut en fertilitzant de l'ordre de 1-2 kg/m3 i estimulador
d'arrelament (1kg/m3), tot lliure de patògens, males herbes i contaminants. Inclou col·locació de tub
corrugat de 50 mm i 1,50 m de llargada, retenidors d'humitat, col·locació de geotextil antiarrels
quan la plantació es faci prop del pas d'instal·lacions, el primer reg, càrrega de les terres sobrants a
camió i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons projecte.
(DOS-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

P- 175

FR266537

m2

Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a
39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent
del 12 al 25 %
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

0,44 €

P- 176

FR3A7010

m2

Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent, formulació i dosi segons
indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

0,48 €

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

58,52 €

Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals
(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

45,49 €

Torba rossa, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
(SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

77,22 €

P- 177

P- 178

P- 179

FR3P2112

FR3P9182

FR3PF012

m3

m3

m3

P- 180

FR3PZ012

m3

Torba rossa, subministrada a granel i escampada amb mitjans manuals
(CENT DIVUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

118,38 €

P- 181

FR3PZ112

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb mitjans manuals
(CENT DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

102,89 €

P- 182

FR3PZ182

m3

Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm, subministrada a granel i escampada amb
mitjans manuals
(VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

89,85 €

P- 183

FR3PZC02

m3

Terra apta per a plantació, 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 14 mm i amb un PH entre 6,5 i 7,5, lliure de patògens, males herbes i
contaminants, amb terres de textura franca i bona capacitat de drentatge a la base, tota
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

70,65 €

P- 184

FR3PZM02

m3

Terra apta per a plantació, 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 14 mm i amb un PH entre 6,5 i 7,5, lliure de patògens, males herbes i
contaminants, amb terres de textura franca i bona capacitat de drentatge a la base, tota
subministrada a granel i escampada amb mitjans manuals
(CENT QUINZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

115,01 €

PREU
22,04 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

205,54 €
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NÚMERO

CODI

P- 198

FR62Z389

u

Plantació de conífera amb pa de terra, contenidor o arrel nua, fins a 5 m d'alçària de tronc i
capçada, excavació de clot de plantació de 120x120x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost, amb un contingut de matèria orgànica entre un 1,57 - 2,32% sms, amb una textura
arenosa, exempta de materials amb una granulometria superior als 8 mm, amb un pH entre 7,5-7,7
i un contingut en fertilitzant de l'ordre de 1-2 kg/m3 i estimulador d'arrelament (1kg/m3), tot lliure de
patògens, males herbes i contaminants. Inclou col·locació de tub corrugat de 50 mm i 1,50 m de
llargada, retenidors d'humitat, col·locació de geotextil antiarrels quan la plantació es faci prop del
pas d'instal·lacions, el primer reg, càrrega de les terres sobrants a camió i tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.
(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

240,36 €

P- 199

FR662331

u

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de
40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg
(SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

7,85 €

P- 200

FRZ22C23

u

Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de
12 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2
abraçadores regulables de goma o cautxú
(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

42,73 €

P- 201

G7614A06

m2

Membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no
regenerat (butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic
(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

25,84 €

P- 202

KQ41ZT03

u

Pilona de pedra granítica gris quintana, acabat flamejat, de Ø30cm, d'alçada total 56 cm, col·locada
amb morter 1:4 elaborat a l'obra. Inclou base de formigó i tots les materials i treballs necessaris per
a la correcta execució de la partida.
(QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

410,67 €

UA

DESCRIPCIÓ

L´equip redactor:

Josep Miquel Roselló, arquitecte

Manel Sangenís, arquitecte
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NÚMERO
P- 1

P- 2

P- 3

P- 4

CODI
145CZ172

1618Z100

481RZT33

E83CZGG5

UA
u

m2

m2

u

B05A2203
B0711024
B0G1JL04

P- 5

E83CZPG5

u

B05A2203
B0711024
B0G1ZB04

P- 6

E8B271E3

m2

B8B271E0

P- 7

ED7FR114

B0310500

m

DESCRIPCIÓ
P5_Formació d'escala de servei, de 80 cm d'amplada i 7 graons, a base de
llosa de formigó armat HA-25/B/10/IIa, de 15 cm de gruix, armada amb malla
electrosoldada ME 20x20 cm D:8-8 mm, inclòs formació dels graons amb
matavius de 2x2 cm, amb encofrat per anar vist. Inclou acabat remolinat i
fonament de formigó HA-25/B/10/IIa, armat amb barres d'acer corrugat
B500S, inclòs encofrat. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.
Altres conceptes
Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter
ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10
de ciment pòrtland amb filler calcari, massissats 100% amb formigó
HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
parets de blocs de morter de ciment
Altres conceptes
Reparació de la base de façanes afectades per l'actuació en el paviment de
les voreres, amb arrencada i repicat de revestiments i peces existents
malmeses, inclòs ajustos de cotes dels accessos, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor, i posterior reposició amb un acabat
igual a l'existent, col·locat convenientment.
Altres conceptes
M5_Revestiment de la base de formigó dels armaris d'instal·lacions amb
pedra de granit, acabat flamejat, col·locada amb adhesiu C2 TE (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou tots els materials
i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons projecte.
Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN
13888, de color
Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004
Pedra granítica nacional amb una cara flamejada, preu mitjà, de 30 mm de
gruix amb aresta viva a les quatre vores
Altres conceptes
M9_Revestiment de la base de formigó de la font amb lloses de pedra de
Pòrfir Patagònic, col·locada amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte.
Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN
13888, de color
Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004
Pedra de pòrfir per aplacats
Altres conceptes
Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació,
tixotròpica i elàstica de resines acríliques, monocomponent, per a protecció
contra la penetració i resistent a l'humitat, aplicada en tres capes
Pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques,
monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a l'humitat
Altres conceptes
Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15
cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub
Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

Pàg.:

1

PREU

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

403,15 €

CODI
B064300C

UA

BD7FR110

BDW3B700
BDY3B700
403,15 €
68,63 €

P- 8

EGD31100

U

BGD31100

P- 9

EJM1ZM10

u

68,63 €
55,23 €
BFYBZM1F

55,23 €
410,36 €
P- 10

F2191306

m

1,45080 €
11,08800 €
306,62000 €

P- 11

F219FBC0

m

91,20 €
240,20 €

1,45080 €
11,08800 €
136,46000 €
91,20 €

P- 12

P- 13

P- 14

F219FFC0

F219Z306

F219ZJB5

m

m

m2

7,51 €
P- 15

F219ZR05

m

3,09400 €
4,42 €
47,84 €

10,57056 €

P- 16

F219ZXC5

m2

DESCRIPCIÓ
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
Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm
Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm
Altres conceptes
Soldadura aluminotèrmica per xarxa de posta a terra de 35 a 50 mm2 de
secció i part proporcional de motlle de grafic per a soldadures
Soldadurar aluminotèrmica per xarxa de posta a terra de 35 a 50 mm2 de
secció i part proporcional de motlle de grafit per a soldadures
Altres conceptes
Escomesa d'aigua per abastament de la xarxa de reg, des del punt de
connexió fins a comptador, inclòs formació de rases, canonades, vàlvules,
connexions, reposició de paviments, gestió de residus i tots els treballs,
materials i mitjans necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet, acabat i en funcionament segons projecte i companyia
subministradora.
Escomesa d'aigua per abastament de la xarxa de reg, des del punt de
connexió fins a comptador, inclòs formació de rases, canonades, vàlvules,
connexions, reposició de paviments, gestió de residus i tots els treballs,
materials i mitjans necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet, acabat i en funcionament segons projecte i companyia
subministradora.
Altres conceptes
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
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
Retirada de pedres de delimitació de parterre existent, amb mitjans manuals i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Demolició de paviment de panots, inclòs demolició de base de formigó, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.
Altres conceptes
Demolició de gual col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, inclòs
demolició de base de formigó de fins a 20 cm de gruix, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió
Altres conceptes

Pàg.:

2

PREU
6,40994 €
4,28400 €
2,01960 €
0,09000 €
24,47 €
40,44 €
2,49000 €
37,95 €
500,00 €

500,00000 €

0,00 €
4,33 €

4,33 €
5,67 €
5,67 €
8,33 €
8,33 €
4,45 €
4,45 €
6,54 €
6,54 €
6,32 €
6,32 €
5,27 €

5,27 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 17

P- 18

CODI
F219ZZ06

F21DZG02

UA
u

u

B0321000
B064300C

P- 19

F21DZMMO

u

BFYAZMMO

P- 20

F21DZQMO

u

BFYAZMMO

P- 21

P- 22

F21DZT01

F21DZTN1

u

u

BFYGZCN1

P- 23

F21DZTN4

BFYGZTN4

u

DESCRIPCIÓ
Retirada de placa existent d'homenatge a Lluís Companys i trasllat a
magatzem municipal, amb les proteccions necessaries.
Altres conceptes
Anul·lació d'embornal existent, a base de repicar 60 cm del pou existent amb
els mitjans necessaris, tabicat del clavegueró amb formigó i reblert de sorra.
Inclou càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Sauló sense garbellar
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

Pàg.:

3

PREU
44,46 €

P- 24

238,18 €

CODI
F21DZTN6

UA
u

BFYGZTN6

9,47000 €
10,17450 €
218,54 €
110,50 €

Conjunt de peces especials i altres accessoris pel conexionat de tubs de
desguàs de la xarxa de reg a la xarxa de sanejament (connexió a
clavegueró, a embornal...)
Altres conceptes

60,00000 €

Connexió de tubs de desguàs de la font a la xarxa de sanejament (connexió a
clavegueró, a embornal...) Inclou totes les peces, materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte.

110,50 €

Conjunt de peces especials i altres accessoris pel conexionat de tubs de
desguàs de la xarxa de reg a la xarxa de sanejament (connexió a
clavegueró, a embornal...)
Altres conceptes

60,00000 €

Arrencada de tapa de pou de clavegueram i reixes d'embornal, amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o
contenidor
Altres conceptes

5,54 €

Connexió de col·lector nou de PVC a pou existent. Diàmetre dels col·lectors
de PVC Ø250. Inclou formació de forat en pou existent amb broca de corona,
peces especials de connexionat i sellats, càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor i tots els mitjans, materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.
Conjunt de peces especials i altres accessoris pel conexionat de col·lector
nou de PVC a pou existent. Diàmetre dels col·lectors de PVC Ø250 mm
Altres conceptes

NÚMERO

44,46 €

Connexió de tubs de desguàs de la xarxa de reg a la xarxa de sanejament
(connexió a clavegueró, a embornal...) Inclou totes les peces, materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons projecte.

Connexió de col·lector existent, possiblement de formigó, a pou de nova
construcció. Diàmetre del col·lector Ø300. Inclou talls amb serra de disc,
formació de forats amb broca de corona, peces especials de connexionat i
sellats, part proporcional de formació de by-pass per a mantenir el col·lector
en funcionament durant l'execució de les obres, càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor i tots els mitjans, materials i treballs necessaris per
a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.
Conjunt de peces especials i altres accessoris pel conexionat de col·lector
existent, possiblement de formigó, a pou de nova construcció. Diàmetre del
col·lector de formigó Ø300.
Altres conceptes

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P- 25

P- 26

50,50 €

P- 27

P- 28

P- 29

F21Q1121

F21Q2501

F21QQB01

F21QZC01

F21QZCAB

50,50 €

P- 30

F21QZCMA

5,54 €

u

u

u

u

u

u

348,85 €
P- 31

176,70000 €
172,15 €

P- 32

P- 33

F21QZP01

F21RZZ60

F2213422

u

m2

m3

312,85 €
P- 34

F221C472

m3

140,70000 €
172,15 €

P- 35

F2225223

m3

Pàg.:

DESCRIPCIÓ

4

PREU

Connexió de col·lector nou de PVC de Ø250 mm a col·lector existent,
possiblement de formigó, de Ø250. Inclou peces especials de connexionat i
sellats, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i tots els mitjans,
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte.
C_Conjunt de peces especials i altres accessoris pel conexionat de col·lector
nou de PVC de Ø250 mm a col·lector existent, possiblement de formigó, de
Ø250.
Altres conceptes
Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc
de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor
Altres conceptes
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
Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Desmuntatge de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Desmuntatge i retirada de cabina telefònica, inclòs demolició de
fonamentacions, anul·lació de la instal·lació de telefonia i càrrega manual i
mecànica sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Desmuntatge de cartell publicitari vertical, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Desmuntatge de pal de fusta, inclòs demolició de fonamentacions i càrrega
manual i mecànica sobre camió o contenidor
Altres conceptes

149,48 €

80,55000 €
68,93 €
11,63 €

11,63 €
4,84 €
4,84 €
8,07 €
8,07 €
14,86 €

14,86 €
52,51 €

52,51 €
25,22 €

25,22 €
10,99 €
10,99 €
2,87 €

Arrencada d'elements vegetals, tipus arbust, inclòs arrels.
Altres conceptes

2,87 €

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió
Altres conceptes

3,67 €

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió
Altres conceptes
Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat
Altres conceptes

3,67 €
4,34 €
4,34 €
9,42 €
9,42 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 36

P- 37

P- 38

CODI
F226120F

F227T00F

F228AH00

UA
m3

m2

m3

B0330A00

P- 39

F228Z010

m3

B03D6000
BDGZU010

DESCRIPCIÓ
Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95
% del PM
Altres conceptes
Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
Altres conceptes
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant
Grava de pedrera, de 5 a 12 mm
Altres conceptes
Rebliment i piconatge de rasa amb terres tolerables, en tongades de gruix de
25 cm com a màxim les rases d'ampalda inferior a 60 cm i tongades de gruix
entre 25 i 50 cm com a màxim la resta. Inclou el subministrament de la terra
tolerable, el subministrament i col·locació de bandes de senyalització per a
cada canalització de serveis inclosa dins la rasa, segons criteris de les
companyies subministradores i tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.
Terra tolerable
Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària
Altres conceptes

Pàg.:

5

PREU

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

6,85 €

F228ZEXI

m3

B032Z000
BDGZU010

P- 41

P- 42

P- 43

F241Z067

F2R5Z267

F2RAZ3G1

m3

m3

m3

B2RAZ3G1

P- 44

F2RAZSB0

m3

Rebliment i piconatge de rasa amb un 40% de sauló garbellat de nova
aportació i un 60% de sauló procedent de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant. Inclou el
subministrament de la sorra, el subministrament i col·locació de bandes de
senyalització per a cada canalització de serveis inclosa dins la rasa, segons
criteris de les companyies subministradores i tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte.
Sauló garbellat
Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària
Altres conceptes
Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km
Altres conceptes
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km
Altres conceptes
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus barrejats inerts, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus barrejats inerts, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes
Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

UA

6,85 €
1,51 €

P- 45

1,51 €

F31522H4

m3

B065960B

44,14 €
P- 46
35,92100 €
8,22 €

F31B3000

kg

B0A14200

DESCRIPCIÓ
Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes
Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
Altres conceptes
Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Altres conceptes

6

PREU
20,96000 €
0,00 €
106,89 €
82,44500 €
24,45 €
1,34 €
0,00678 €
1,33 €

11,53 €
P- 47

F31DC100

m2

B0A14300
B0A31000
B0D21030
B0D31000
B0DZA000

5,18400 €
0,33330 €
6,01 €
P- 48

P- 40

CODI
B2RAZSB0

Pàg.:

F325ZPH4

m3

12,20 €
B065CH0B

P- 49
6,48000 €
0,33330 €
5,39 €

F32BZ00Q

kg

B0A14200

P- 50

F32D3A23

m2

3,59 €
B0A31000
B0D21030
B0D625A0
B0D81450
B0DZA000
B0DZP400

3,59 €
4,29 €

4,29 €
8,00 €

P- 51

8,00000 €

F3Z152T1

m2

B06NMA2C

0,00 €
20,96 €
P- 52

F7B451E0

m2

Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments
Filferro recuit de diàmetre 3 mm
Clau acer
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Llata de fusta de pi
Desencofrant
Altres conceptes
Formigó per a murs de contenció, HA-30/B/10/IIIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm i abocat amb bomba
Formigó HA-30/B/10/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa
Altres conceptes
Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Altres conceptes
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 100x50
cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist
Clau acer
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos
Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 20 usos
Desencofrant
Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm
Altres conceptes
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats
reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat
mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la
construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió
Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de
la construcció o demolició autoritzades
Altres conceptes
Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a
200 g/m2, col·locat sense adherir

22,29 €
0,12342 €
0,23266 €
2,83800 €
1,13828 €
0,09390 €
17,86 €
122,04 €
92,30550 €
29,73 €
1,55 €
0,00811 €
1,54 €
26,00 €

0,15609 €
0,64470 €
0,10777 €
3,69338 €
0,31300 €
0,44000 €
20,65 €
11,75 €

6,33990 €

5,41 €
2,58 €

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 53

CODI
B7B151E0

F921Z01J

UA

m3

B0111000
B0372000

P- 54

F9231J10

m3

B0332300

P- 55

F9365H11

m3

B064300B

P- 56

F961Z8GD

m

B06NN14C
B96118G0

P- 57

F961ZR11

m

B0111000
B0512401
B06NN14C
B961ZR11

DESCRIPCIÓ
Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 190 a
200 g/m2
Altres conceptes
Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM,
amb granulometria inferior a 1/3 del gruix de la capa a estendre.
Aigua
Tot-u artificial
Altres conceptes
Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, grandària màxima de 50 a
70 mm, amb estesa i piconatge del material
Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm
Altres conceptes
Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat
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
Vorada de material i mides iguals a l'existent, col·locada. Tot inclòs.
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a
vorada, de 20x25 cm
Altres conceptes
R1.1_Vorada recta de pedra granítica gris quintana, flamejada, amb el cantell
arrodonit, de dimensions 80x12x25(h) cm, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària. Inclou part proporcional de peça tipus bústia, de peces corbes en
trams de directriu corba, rejuntat amb beurada líquida de C.P. netejada amb
esponja, juntes de gir en corbes del carrer i separadors en tota l'extensió de
col·locació. Tot complet i acabat segons projecte.
Aigua
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
R1.1_Vorada recta de pedra granítica gris quintana, flamejada, amb el cantell
arrodonit, de dimensions 80x12x25(h) cm
Altres conceptes

Pàg.:

7

PREU
1,02300 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 59

CODI
F961ZR13

UA
m

1,56 €
28,73 €
0,09500 €
20,89550 €
7,74 €

B0111000
B0512401
B06NN14C

45,61 €

B961ZR13
40,61640 €
4,99 €
86,18 €

P- 60

F961ZR14

m

71,22150 €
14,96 €
55,18 €

B0111000
B0512401

8,51766 €
27,39450 €

B06NN14C

19,27 €

B961ZR14

57,94 €
P- 61

F961ZZM2

m

0,00038 €
0,04706 €
7,01455 €

B0111000
B0512401

31,85700 €

B06NN14C

19,02 €

B961ZZM2
P- 58

F961ZR12

B0111000
B0512401
B06NN14C
B961ZR12

m

R1.2_Vorada recta de pedra granítica gris quintana, flamejada, amb el cantell
arrodonit, de dimensions 80x12x80(h) cm, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària. Inclou part proporcional de peça tipus bústia, peces d'alçada
variable en lateral rampa tarima, rejuntat amb beurada líquida de C.P.
netejada amb esponja, juntes de gir en corbes del carrer i separadors en tota
l'extensió de col·locació. Tot complet i acabat segons projecte.
Aigua
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
R1.2_Vorada recta de pedra granítica gris quintana, flamejada, amb el cantell
arrodonit, de dimensions 80x12x80(h) cm
Altres conceptes

118,48 €

P- 62

F961ZZM5

0,00038 €
0,04706 €
7,01455 €
92,40000 €
19,02 €

B0111000
B0512401
B06NN14C
B961ZZM5

m

DESCRIPCIÓ
R1.3_Vorada recta de pedra granítica gris quintana, flamejada, remuntable,
de secció trapezoidal, dimensions de les bases 10cm i 20cm i alçades 8cm i
15cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària. Inclou part
proporcional de peça tipus bústia, rejuntat amb beurada líquida de C.P.
netejada amb esponja, juntes de gir en corbes del carrer i separadors en tota
l'extensió de col·locació. Tot complet i acabat segons projecte.
Aigua
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
R1.3_Vorada recta de pedra granítica gris quintana, flamejada, remuntable,
de secció trapezoidal, dimensions de les bases 10cm i 20cm i alçades 8cm i
15cm
Altres conceptes
R1.4_Vorada recta de pedra granítica gris quintana, flamejada, amb el cantell
arrodonit, de dimensions 80x12x42(h) cm, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària. Inclou part proporcional de peça tipus bústia, rejuntat amb
beurada líquida de C.P. netejada amb esponja, juntes de gir en corbes del
carrer i separadors en tota l'extensió de col·locació. Tot complet i acabat
segons projecte.
Aigua
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
R1.4_Vorada recta de pedra granítica gris quintana, flamejada, amb el cantell
arrodonit, de dimensions 80x12x42 cm
Altres conceptes
M2_Peces especials tipus vorada recta de pedra granítica gris quintana,
flamejada, remuntable, de secció trapezoidal, de 40 cm d'amplada i 16 cm i 31
cm d'alçada, amb el cantell superior arrodonit, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
20 a 25 cm d'alçària. Inclou part proporcional de peça tipus bústia, rejuntat
amb beurada líquida de C.P. netejada amb esponja, juntes de gir en corbes
del carrer i separadors en tota l'extensió de col·locació. Tot complet i acabat
segons projecte.
Aigua
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
M2_Peces especials tipus vorada recta de pedra granítica gris quintana,
flamejada, remuntable, de secció trapezoidal, de 40 cm d'amplada i 16 cm i
31 cm d'alçada, amb el cantell superior arrodonit
Altres conceptes
M5_Vorada recta de pedra granítica gris quintana, flamejada, amb dos
cantells arrodonits, de dimensions 60x12x80(h) cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
20 a 25 cm d'alçària. Inclou part proporcional de peça tipus bústia, peces
d'alçada variable en lateral rampa tarima, rejuntat amb beurada líquida de
C.P. netejada amb esponja, juntes de gir en corbes del carrer i separadors en
tota l'extensió de col·locació. Tot complet i acabat segons projecte.
Aigua
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
M5_Vorada recta de pedra granítica gris quintana, flamejada, amb dos
cantells arrodonits, de dimensions 60x12x80(h) cm

Pàg.:

8

PREU
64,21 €

0,00038 €
0,04706 €
7,01455 €
38,12550 €
19,02 €
72,64 €

0,00038 €
0,04706 €
7,01455 €
46,55700 €
19,02 €
123,15 €

0,00038 €
0,04706 €
9,76050 €
94,32150 €
19,02 €
141,58 €

0,00038 €
0,04706 €
7,01455 €
115,50000 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 63

CODI

F9715G11

UA

m3

B064300C

P- 64

F973Z12A

m

B0111000
B0512401
B9F2Z12A

P- 65

F973ZJOC

m

B0111000
B0512401
B9F2ZJOC

P- 66

F973ZR31

m

B0111000
B0512401
B9F2ZE02

P- 67

F973ZR32

B0111000

m

Pàg.:

DESCRIPCIÓ

9

PREU
Altres conceptes

19,02 €

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
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

93,86 €

R2.1_Rigola d'amplada 30 cm, de granit gris quintana, amb acabat flamejat,
de dimensions 20x30 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:3,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada
segons replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el morter
d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert de junts amb beurada
líquida de C.P., netejada amb esponja, juntes de gir en corbes del carrer i
separadors en tota l'extensió de col·locació. Tot complet i acabat segons
projecte.
Aigua
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
R2.1_Rigola de granit gris quintana, amb acabat flamejat, de dimensions
20x30 cm i 8 cm de gruix
Altres conceptes
Peça de remat d'amplada 10 cm, de granit gris quintana, amb acabat flamejat,
de dimensions 10x30 cm i 5 cm de gruix, amb 1 cantell arrodonit, col·locat
amb morter de ciment 1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3
cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada de ciment pòrtland
sobre el morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert de
junts amb beurada líquida de C.P., netejada amb esponja, juntes de gir en
corbes del carrer i separadors en tota l'extensió de col·locació. Tot complet i
acabat segons projecte.
Aigua
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
Peça d'amplada 10 cm, de granit gris quintana, amb acabat flamejat, de
dimensions 10x30 cm i 5 cm de gruix, amb cantell arrodonit
Altres conceptes
R3.1_Rigola d'amplada 30 cm, de Pòrfir Patagònic, de dimensions Lx30 cm i
7 cm de gruix, cara superior natural i cantells asserrats, col·locat amb morter
de ciment 1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix,
anivellada segons replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el morter
d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert de junts amb beurada
líquida de C.P., netejada amb esponja, juntes de gir en corbes del carrer i
separadors en tota l'extensió de col·locació. Tot complet i acabat segons
projecte.
Aigua
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
P1.2_Paviment de peces de Pòrfir Patagònic de Lx30 cm i de 4 a 7 cm de
gruix, cara superior natural i cantells asserrats
Altres conceptes
R3.2_Rigola d'amplada 20 cm, de Pòrfir Patagònic, de dimensions 10x10 cm i
7 cm de gruix, cara superior natural i cantells asserrats, col·locat amb morter
de ciment 1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix,
anivellada segons replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el morter
d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert de junts amb beurada
líquida de C.P., netejada amb esponja, juntes de gir en corbes del carrer i
separadors en tota l'extensió de col·locació. Tot complet i acabat segons
projecte.
Aigua

74,61300 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI
B0512401

UA

B9F2ZE01

P- 68

F973ZT2A

m

19,25 €
52,59 €

B0111000
B0512401
B9F2ZT2A

0,01900 €
0,09413 €
41,15000 €

P- 69

F975Z6DA

m2

11,33 €
B0111000
B0512401

24,10 €

B0710150
B975Z6DA

0,01900 €
0,09413 €

P- 70

F97ZZ240

m

B0A31000
B0D21030
B0DZA000

12,65400 €
11,33 €
31,12 €

P- 71

F981ZG9F

m

B06NN14C

0,01900 €
0,09413 €

B0710150

19,68000 €

B981ZG4F

11,33 €

B981ZGAF

20,52 €
P- 72

F991ZM11
B064500C
B99ZM11

0,01900 €

u

DESCRIPCIÓ
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
P1.1_Paviment de peces de llamborda de Pòrfir Patagònic de 10x10 cm i de
4 a 7 cm de gruix, cares rústiques
Altres conceptes
R2.2_Rigola d'amplada 10 cm, de granit gris quintana, amb acabat flamejat,
de dimensions 10x30 cm i 7 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:3,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada
segons replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el morter
d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert de junts amb beurada
líquida de C.P., netejada amb esponja, juntes de gir en corbes del carrer i
separadors en tota l'extensió de col·locació. Tot complet i acabat segons
projecte.
Aigua
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
R2.2_Rigola d'amplada 10 cm, de granit gris quintana, amb acabat flamejat,
de dimensions 10x30 cm i 7 cm de gruix
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU
0,09413 €
9,07600 €
11,33 €
24,76 €

0,01900 €
0,09413 €
13,32000 €
11,33 €
121,64 €

P8.3_Senyalització horitzontal de pas de vianants amb peces de formigó
blanc per a rigola de 20x20x7 cm, col·locades amb morter de ciment 1:3
(M15), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Aigua
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Peça de formigó blanc de 20x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles
Altres conceptes

10,75000 €
109,11 €

Encofrat a dues cares per a rigoles, amb fustes, d'una alçària <= 50 cm
Clau acer
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Desencofrant
Altres conceptes

0,21700 €
1,85760 €
0,25040 €
3,97 €

P7.1_Gual per a vehícles de 150 cm d'amplada, amb peces de pedra
granítica gris quintana, acabat flamejat, format per rampes de peces 8 cm de
gruix, inclòs part proporcional de peces especials de caps de gual, amb la
cantonada en forma corba, d'1 peça, col·locades amb morter 1:3 (M15),
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. Inclou formació
de forats per col·locació de papereres, semàfors, senyalització... i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Capçal de gual de pedra granítica gris quintana, flamejada, de 40 x 40 cm,
amb la cantonada en forma corba , d'1 peça
Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 150 cm
d'amplària i 8 cm de gruix, de pedra granítica gris quintana, flamejat
Altres conceptes
Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 80x80x20 cm i de 8 mm de
gruix, co.locat amb fonament i anellat de formigó
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
Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 80x80x20 cm i de 8 mm de
gruix
Altres conceptes

0,00950 €
0,58830 €
1,18692 €

6,29 €

397,47 €

29,28150 €
1,69560 €
141,40000 €
181,79460 €
43,30 €
110,67 €
9,91650 €
63,56000 €
37,19 €
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AJUNTAMENT DE SENTMENAT
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 73

CODI
F991ZM13

UA
u

B064500C
B99ZM13

P- 74

F991ZM14

u

B064500C
B99ZZM14

P- 75

F991ZM15

u

B064500C
B99ZZM15

P- 76

F9A1ZEXI

m3

B0111000
B0321000

P- 77

F9AQZ210

m3

B031Z210

P- 78

F9B4ZA60

m2

B0111000
B0512401
B0G1UM62

P- 79

F9B4ZM15

B0111000

u

DESCRIPCIÓ
Escocell rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 140x100x20 cm i de 8
mm de gruix, co.locat amb fonament i anellat de formigó
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
Escocell rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 140x100x20 cm i de 8
mm de gruix
Altres conceptes
Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 100 cm de diàmetre, 20 cm
d'alçària i 8 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó
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
Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 100 cm de diàmetre, 20 cm
d'alçària i 8 mm de gruix
Altres conceptes
Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm
d'alçària i 8 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó
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
Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm
d'alçària i 8 mm de gruix
Altres conceptes
Paviment de sauló, amb un 40% de sauló de nova aportació i un 60% de
sauló procedent de la pròpia excavació, amb estesa i piconatge del material al
95 % del PM
Aigua
Sauló sense garbellar
Altres conceptes
Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 1 a 2 mm cantell rodó,
seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i
anivellament del material amb mitjans mecànics
Sorra garbellada 1-2 mm, cantell rodó, neta, sense argila
Altres conceptes
M5_Paviment de pedra de granit gris quintana, amb acabat flamejat, 5 cm de
gruix, inclòs peces especials per a graons, col·locat amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada
segons replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el morter
d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert de junts de 5 mm de
gruix amb beurada líquida de C.P. netejada amb esponja, separadors de 5
mm en tota l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació a nivell
de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les obres. Tot complet
i acabat segons projecte.
Aigua
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
Llosa de pedra granítica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi,
flamejada de 5 cm de gruix
Altres conceptes
Enmarcat d'escossell M1.5 de Ø120 cm, mides exteriors del marc 150x150
cm i 50 mm de gruix, amb peces especials de granit gris quintana, acabat
flamejat, especejament segons plànols de detall de projecte, col·locades amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de
gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el
morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert de junts de 2
mm amb beurada líquida de C.P. netejada amb esponja i separadors de 2 mm
en tot el perímetre de l'enmarcat. Tot complet i acabat segons projecte.
Aigua

Pàg.:
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PREU

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

142,45 €

CODI
B0512401

UA

B0G1ZM15
9,91650 €
95,34000 €
37,19 €
128,42 €

P- 80

F9B4ZMM4

u

13,22200 €
78,00000 €
37,20 €
B0111000
B0512401

146,66 €

B0G1ZMM4

15,86640 €
93,60000 €
37,19 €
16,93 €

P- 81

F9B4ZT81

m2

0,09500 €
9,09120 €
7,74 €
53,39 €
B0111000
B0512401

15,90450 €
37,49 €

B0G1ZT81

133,45 €

P- 82

F9B4ZT82

m2

0,00190 €
0,23532 €
99,57150 €
33,64 €

B0111000
B0512401

161,42 €

B0G1ZT81

P- 83

0,00190 €

F9E1Z20G

B0111000

m2

DESCRIPCIÓ
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
Conjunt de peces especials degranit gris quintana, acabat flamejat, de 50
mm de gruix, especejament segons plànols de detall de projecte, per a
enmarcat d'escossell M1.5 de Ø120 cm, mides exteriors de l'enmarcat
150x150 cm
Altres conceptes
Enmarcat de jardinera M4 de Ø160 cm, mides exteriors del marc 193x193 cm
i 50 mm de gruix, amb peces especials de granit gris quintana, acabat
flamejat, especejament segons plànols de detall de projecte, col·locades amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de
gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el
morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert de junts de 2
mm amb beurada líquida de C.P. netejada amb esponja i separadors de 2 mm
en tot el perímetre de l'enmarcat. Tot complet i acabat segons projecte.
Aigua
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
Conjunt de peces especials de granit gris quintana, acabat flamejat, de 50
mm de gruix, especejament segons plànols de detall de projecte, per a
enmarcat de jardinera M4 de Ø160 cm, mides exteriors de l'enmarcat
193x193 cm
Altres conceptes
P8.1_Paviment de pedra de granit gris quintana, amb acabat flamejat,
dimensions de les peces 30x30 cm i 7 cm de gruix, amb relleu tàctil
direccional per a invidents, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons
replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el morter d'assentament
per a rebuda del paviment. Inclou reblert de junts de 5 mm de gruix amb
beurada líquida de C.P. netejada amb esponja, separadors de 5 mm en tota
l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació a nivell de totes les
tapes de serveis que quedin afectades per les obres. Tot complet i acabat
segons projecte.
Aigua
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
P8.1 / P8.2_Peces de pedra de granit gris quintana, amb acabat flamejat, per
a paviment, dimensions de les peces 30x30 cm i 7 cm de gruix, amb relleu
tàctil direccional o amb botonadura, per a invidents
Altres conceptes
P8.2_Paviment de pedra de granit gris quintana, amb acabat flamejat,
dimensions de les peces 30x30 cm i 7 cm de gruix, amb relleu tàctil de
botonadura per a invidents, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons
replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el morter d'assentament
per a rebuda del paviment. Inclou reblert de junts de 5 mm de gruix amb
beurada líquida de C.P. netejada amb esponja, separadors de 5 mm en tota
l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació a nivell de totes les
tapes de serveis que quedin afectades per les obres. Tot complet i acabat
segons projecte.
Aigua
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
P8.1 / P8.2_Peces de pedra de granit gris quintana, amb acabat flamejat, per
a paviment, dimensions de les peces 30x30 cm i 7 cm de gruix, amb relleu
tàctil direccional o amb botonadura, per a invidents
Altres conceptes
P6_Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a truc de maceta amb morter 1:4 i i ciment pòrtland espolvorejat
superficialment i beurada de ciment pòrtland
Aigua

Pàg.:
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0,23532 €
130,97000 €

30,21 €
231,13 €

0,00190 €
0,23532 €
187,00000 €

43,89 €
139,40 €

0,00190 €
0,23532 €
105,51900 €
33,64 €
139,40 €

0,00190 €
0,23532 €
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33,64 €
36,44 €

0,00190 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI
B0512401

UA

B9E13200

P- 84

F9F1Z103

m2

B0111000
B0512401
B05AZC12
B9F1Z100

P- 85

F9F5Z107

m2

B0111000
B0512401
B05AZC12
B9F1ZZ00

P- 86

F9H11251

t

B9H11251

P- 87

F9H11B51

t

B9H11B51

P- 88

F9H1ZUAM

B9H11B51

m

DESCRIPCIÓ
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt
Altres conceptes
Paviment de peces de formigó de mides 10x10x8 cm, col·locades amb morter
de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de
gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada líquida de ciment pòrtland
sobre el morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert de
junts de 6 mm de gruix amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF i marcat
de la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del sobrant segons
especificacions del fabricant; ajustaments en entregues a façana, juntes de gir
en corbes, separadors de 6 mm en tota l'extensió de col·locació i part
proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de serveis que quedin
afectades per les obres. Tot complet i acabat segons projecte.
Aigua
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
Morter tipus PCI PAVIFIX CEM, per a juntes de paviment
Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x10 cm i 8 cm de gruix, preu
superior
Altres conceptes
Paviment de peces de formigó de longitud variable, amplada 30 cm i 8 cm de
gruix, col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons replanteig, amb
beurada líquida de ciment pòrtland sobre el morter d'assentament per a
rebuda del paviment. Inclou reblert de junts de 6 mm de gruix amb morter
tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF i marcat de la junta amb varilla de 6 mm,
col·locat i posterior neteja del sobrant segons especificacions del fabricant;
ajustaments en entregues a façana, juntes de gir en corbes, separadors de 6
mm en tota l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació a nivell
de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les obres. Tot complet
i acabat segons projecte.
Aigua
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
Morter tipus PCI PAVIFIX CEM, per a juntes de paviment
Peça de formigó de forma rectangular de longitud variable, 30 cm d'amplada i
8 cm de gruix, preu superior
Altres conceptes
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70
D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada
Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític
Altres conceptes
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat granític, estesa i compactada
Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític
Altres conceptes
P7.2_Formació de gual per a vehícles, 150 cm d'amplada, amb mescla
bituminosa. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida.
Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític

Pàg.:
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI

UA

0,36475 €
7,32360 €
28,75 €

P- 89

F9J12P60

m2

B0552470

95,24 €

P- 90

F9J13J30

m2

B0552100

0,01900 €
0,36475 €

P- 91

FB12ZAAE

m

14,50000 €
20,53260 €
59,82 €
70,47 €

B064500C
B0A62F90
BB12ZAA0

0,01900 €
0,36475 €
14,50000 €
17,95200 €
37,63 €

P- 92

FB12ZCMA

62,25 €

57,42000 €
4,83 €
60,54 €

55,71000 €
4,83 €
49,24 €

41,78250 €

B0A63H00
BB12ZCMA

m

Pàg.:
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PREU
Altres conceptes

7,46 €

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb
dotació 1,2 kg/m2
Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons
UNE-EN 13808
Altres conceptes

0,53 €

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH,
amb dotació 0,8 kg/m2
Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808
Altres conceptes
M16.3_Subministrament i col·locació de barana metàl·lica per a trams
RECTES, d'acer galvanitzat, de Nou-Parc, amb muntants d'alçada 100 cm, de
secció H, amb ànima de pletina de 85x8 mm i ales de pletines de 50x8 mm,
amb remat superior de tub de 50x20 mm; panells d'alçada 83 cm, amb
brèndoles de Ø12 mm i marc de pletines 50x8 mm, excepte travesser superior
que és de tub de 50x20 mm. Totes les brèndoles, pletines i tubs seran d'acer
galvanitzat; totes les arestes seran arrodonides, totes les fixacions seran
d'acer inoxidable. Col·locació de la barana amb fixacions mecàniques sobre
fonament corregut de formigó, també inclòs. Inclou part proporcional de portes
d'accés i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de
la partida. Tot complet i acabat segons plànols de detall de projecte.
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
Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella
M16.3_Barana metàl·lica per a trams RECTES, d'acer galvanitzat, de
Nou-Parc, amb muntants d'alçada 100 cm, de secció H, amb ànima de
pletina de 85x8 mm i ales de pletines de 50x8 mm, amb remat superior de
tub de 50x20 mm; panells d'alçada 83 cm, amb brèndoles de Ø12 mm i marc
de pletines 50x8 mm, excepte travesser superior que és de tub de 50x20
mm. Totes les brèndoles, pletines i tubs seran d'acer galvanitzat; totes les
arestes seran arrodonides, totes les fixacions seran d'acer inoxidable.
Col·locació de la barana amb fixacions mecàniques. Inclou part proporcional
de portes d'accés i tots els materials
Altres conceptes
M16.2_Subministrament i col·locació de barana metàl·lica per a escales de
manteniment, formada per passamans, tubs i angulars de ferro, sense
brèndoles. Tractament a base de granellat, activat amb Pentol, neutralitzat,
neteja acurada i passivador. Inclou tots els materials i treballs necessaris per
a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons detalls de
projecte.
Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella
M16.2_Barana metàl·lica per a escales de manteniment, formada per
passamans, tubs i angulars de ferro, sense brèndoles. Tractament a base de
granellat, activat amb Pentol, neutralitzat, neteja acurada i passivador. Inclou
tots els materials
Altres conceptes

0,33600 €
0,19 €
0,37 €
0,20800 €
0,16 €
180,60 €

10,57760 €
2,18000 €
139,14000 €

28,70 €
107,24 €

6,32200 €
77,67000 €

23,25 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 93

CODI
FB12ZTAE

UA
m

B064500C
B0A62F90
BB12ZTAE

P- 94

FBA3ZT10

m2

BBA1Z000
BBA1ZVID

P- 95

FBB11251

u

BBM12601

P- 96

FBBZZP20

m

BBMZZC20

P- 97

FD5AZ605

m

BD5A1E00

P- 98

FD5AZ705
BD5A2F20

m

DESCRIPCIÓ
M16.1_Subministrament i col·locació de barana metàl·lica per a trams
RECTES, d'acer galvanitzat, de Nou-Parc, amb muntants d'alçada 120 cm, de
secció H, amb ànima de pletina de 85x8 mm i ales de pletines de 50x8 mm,
amb remat superior de pletina de 60x8 mm; panells d'alçada 93 cm, amb
brèndoles de Ø12 mm i marc de pletines 50x8 mm, excepte travesser superior
que és de pletina de 60x8 mm. Totes les brèndoles, pletines i tubs seran
d'acer galvanitzat; totes les arestes seran arrodonides, totes les fixacions
seran d'acer inoxidable. Col·locació de la barana amb fixacions mecàniques
sobre fonament corregut de formigó, també inclòs. Inclou remat del travesser
superior amb fusta tractada a l'autoclau, secció segons detall de projecte i tots
els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons plànols de detall de projecte.
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
Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella
M16.1_Barana metàl·lica per a trams RECTES, d'acer galvanitzat, de
Nou-Parc, amb muntants d'alçada 120 cm, de secció H, amb ànima de
pletina de 85x8 mm i ales de pletines de 50x8 mm, amb remat superior de
pletina de 60x8 mm; panells d'alçada 93 cm, amb brèndoles de Ø12 mm i
marc de pletines 50x8 mm, excepte travesser superior que és de pletina de
60x8 mm. Totes les brèndoles, pletines i tubs seran d'acer galvanitzat; totes
les arestes seran arrodonides, totes les fixacions seran d'acer inoxidable.
Col·locació de la barana amb fixacions mecàniques sobre fonament corregut
de formigó, també inclòs. Inclou remat del travesser superior amb fusta
tractada a l'autoclau, secció segons detall de projecte i tots els materials
Altres conceptes
Pintat sobre paviment de marques vials superficials, amb pintura acrílica ciutat
no reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
Pintura no reflectora per a senyalització
Microesferes de vidre
Altres conceptes
Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament
Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb pintura no reflectora
Altres conceptes
Suport circular de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 60 mm i 3 mm de gruix,
per a senyalització vertical, col.locat amb fixacions mecàniques a la façana.
Suport circular de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 60 mm i 3 mm de gruix,
per a senyalització vertical
Altres conceptes
Tub ranurat de PVC de D=160 mm, per a drenatges, connectat a xarxa de
clavegueram
Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de diàmetre
Altres conceptes
Tub ranurat de PVC de D=200 mm, per a drenatges, connectat a xarxa de
clavegueram
Tub circular ranurat de paret doble de PVC i 200 mm de diàmetre
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU
209,46 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 99

CODI
FD5JZC5E

UA
m

B0111000
B0512401

10,57760 €

B064300C

2,18000 €
168,00000 €

B064500C
B0A14200
B0F15251

P- 100

FD5JZG5E

m

28,70 €
6,35 €
1,30723 €
0,54835 €
4,49 €

B0111000
B0512401
B064300C

50,52 €

B064500C
34,33000 €
B0A14200
B0F15251

16,19 €
35,99 €
30,01000 €

P- 101

FD5L4583

m2

5,98 €
8,61 €

B0A61600
BD5L4580

4,28400 €
4,33 €
12,90 €

P- 102

FD5ZZCA4

8,56800 €
4,33 €

B0710250

u

DESCRIPCIÓ
Caixa per a embornal sorrer, de forma trapezoidal, dos costats de mides 0,90
m cadascun, dos costats de mides 0,20 m cadascun i un costat de 0,982 m
(mides interiors), amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l amb solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I, armada segons plànols
amb barres corrugades d'acer B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, sobre
capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I.
Inclou formació de mitjacanya en tot el perímetre. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons detall de projecte.
Aigua
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
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
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
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Altres conceptes
Caixa per a embornal de 70x30 cm (mides interiors), amb parets de 14 cm de
gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l amb solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I, armada segons plànols amb barres corrugades d'acer B 500 S
de límit elàstic >= 500 N/mm2, sobre capa de neteja i anivellament de 15 cm
de gruix de formigó HM-20/P/40/I. Inclou formació de mitjacanya en tot el
perímetre. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons detall de projecte.
Aigua
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
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
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
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Altres conceptes
Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb dos geotèxtils de
polipropilè adherits en les dues cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2,
fixada mecànicament sobre parament vertical
Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb dos geotèxtils de
polipropilè adherits en les dues cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2
Altres conceptes
Reixa d'embornal de fosa, abatible, tipus BCN P7, classe C250, per a
embornal de 70x30 cm, col·locat amb morter. La reixa ha de complir amb la
normativa vigent UNE EN-124 i ha d'estar homologada per CLABSA. Inclou
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.

reixa de fosa tipus BCN P7 de Norinco o similar equivalent, per a embornal,
classe C250, homologada per CLABSA
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 103

CODI
BD5ZZCA4

FD5ZZGA4

UA

u

B0710250
BD5ZZGA4

P- 104

FD5ZZMOF

u

B0710250
BD5ZZMOF

P- 105

FD5ZZTA4

u

B0710250
BD5ZZTTG

P- 106

FD7JZ250

B064300C

m

DESCRIPCIÓ
Reixa de fosa tipus BCN P7 de Norinco o similar equivalent, per a embornal,
classe C250, homologada per CLABSA
Altres conceptes
Reixa d'embornal de fosa, amb angle d'obertura superior a 90º, de barres
inclinades, tipus Barcelona 1, per a embornal de 70x30 cm, col·locat amb
morter. La reixa ha de complir amb la normativa vigent UNE EN-124 i el
regalament AENOR RP 0023 i han d'estar homologats per CLABSA. Inclou
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Reixa d'embornal de fosa, amb angle d'obertura superior a 90º, de barres
inclinades, tipus Barcelona 1, per a embornal de 70x30 cm. La reixa ha de
complir amb la normativa vigent UNE EN-124 i el regalament AENOR RP
0023
Altres conceptes
Bastiment i tapa cega per embornal de fosa dúctil, abatible i amb tanca, model
M-2 de Fundició Fàbregas, dimensions de la tapa 449x269 mm, col·locat amb
morter. Tapa de classe C250, acabat pintat negre asfàltic. La reixa ha de
complir amb la normativa vigent UNE EN-124 i el regalament AENOR RP
0023. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució
de la partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de
projecte.
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment i tapa cega per embornal de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
model M-2 de Fundició Fàbregas, dimensions de la tapa 449x269 mm,
col·locat amb morter. Tapa de classe C250, acabat pintat negre asfàltic. La
reixa ha de complir amb la normativa vigent UNE EN-124 i el regalament
AENOR RP 0023. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida
Altres conceptes
Reixa d'embornal, abatible i amb tanca, disseny segons projecte, de forma
trapezoidal, dos costats de mides 1,00 m cadascun, dos costats de mides
0,30 m cadascun i un costat de 1,082 m; bastiment de perfil en L5.5.1 d'acer
galvanitzat collat a obra i reixa elaborada amb pletines d'acer galvanitzat de
4x1 cm, tota la tornilleria tipus Allen. La reixa haurà de tenir el vist-i-plau de
CLABSA. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls
de projecte.
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Reixa d'embornal, abatible i amb tanca, disseny segons projecte, de forma
trapezoidal, dos costats de mides 1,00 m cadascun, dos costats de mides
0,30 m cadascun i un costat de 1,082 m; bastiment de perfil en L5.5.1 d'acer
galvanitzat collat a obra i reixa elaborada amb pletines d'acer galvanitzat de
4x1 cm, tota la tornilleria tipus Allen. La reixa haurà de tenir el vist-i-plau de
CLABSA.
Altres conceptes
Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
sobre solera de formigó de 10 cm de gruix, lligat a la solera amb filferro i
reblert amb formigó fins a 10 cm per sobre el tub. Inclou vibrat i curat del
formigó, formació de connexions amb clips enganxats o mecànics per a tubs
de tots els diàmetres, junta elàstica triple llavi, amb formació de forat amb
broca de corona i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida, segons especificacions del fabricant. Tot complet i
acabat segons plànols de projecte.
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
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CODI
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UA

20,83 €
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P- 107
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1,37920 €
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20,83 €
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93,66 €
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m

1,37920 €
72,44000 €
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19,84 €
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P- 109

FDDZS005

u

BDDZV001

P- 110

FDDZZTC4

2,06880 €
186,00000 €

B0710250
20,83 €
42,26 €

13,35573 €

BDDZZTC0

u

DESCRIPCIÓ
Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250
mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3
Altres conceptes
Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
sobre solera de formigó de 10 cm de gruix, lligat a la solera amb filferro i
reblert amb formigó fins a 10 cm per sobre el tub. Inclou vibrat i curat del
formigó, formació de connexions amb clips enganxats o mecànics per a tubs
de tots els diàmetres, amb formació de forat amb broca de corona i col·locació
de tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida, segons especificacions del fabricant. Tot complet i acabat segons
plànols de projecte.
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
Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400
mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3
Altres conceptes
Formació de pou quadrat de 120x120 cm de mides interiors, amb parets, base
i sostre de 30 cm de gruix, de formigó armat, inclòs encofrat i formació de
forats passatubs en els laterals del pou, per a tubs de qualsevol diàmetre,
formació de mitja canya d'emmotllament del tub, formació d'obertura en la
tapa superior de Ø70 cm per a registre del pou i tots els materials i treballs
necesaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons detalls de projecte.
Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X50 CM PER A 20 USOS
Altres conceptes
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
Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes
Altres conceptes
Bastiment rodó sense quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible tipus Norinco o equivalent, pas lliure de 700 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter d'alta
resistència especial. El bastiment i la tapa han de complir la norma AENOR
RP 0023. Pintat amb pintura hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i
antidesplaçament, amb sistema de bloqueig antiretorn i amb pany. Inclou tots
els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment rodó sense quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible tipus Norinco o equivalent, pas lliure de 700 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter d'alta
resistència especial. El bastiment i la tapa han de complir la norma AENOR
RP 0023. Pintat amb pintura hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i
antidesplaçament, amb sistema de bloqueig antiretorn y amb pany. Inclou
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de projecte.
Altres conceptes
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
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CODI
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B0710250
BDDZZT00

P- 112

FDG3Z457

m
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m

BG22TH10

P- 114
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m

B064300C
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FDG5Z657

B064300C

m

DESCRIPCIÓ
Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible
tipus Norinco o equivalent, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter d'alta resistència especial.
El bastiment i la tapa han de complir la norma AENOR RP 0023. Pintat amb
pintura hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i antidesplaçament, amb
sistema de bloqueig antiretorn i amb pany. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons especificacions de detalls de projecte.
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible
tipus Norinco o equivalent, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter d'alta resistència especial.
El bastiment i la tapa han de complir la norma AENOR RP 0023. Pintat amb
pintura hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i antidesplaçament,
amb sistema de bloqueig antiretorn y amb pany. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons especificacions de detalls de projecte.
Altres conceptes
Canalització amb tub de PVC rígid de 110 mm de diàmetre nominal, inclòs
rebliment amb formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i
col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la part superior de
la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Inclou lloguer de camió grua per elevació del cubilot.
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
Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió
de 250 N, d'1,8 mm de gruix
Altres conceptes
Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades
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
Altres conceptes
Canalització amb dos tubs de PVC llis interior, de ø 110 mm, amb guies de
plàstic, inclòs rebliment amb formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb
cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la part
superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió grua per elevació del
cubilot. Es garantirà el servei als usuaris durant l'execució del nou traçat, amb
els mitjans i feines necessaris.
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
Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió
de 250 N, d'1,8 mm de gruix
Altres conceptes
Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, inclòs rebliment amb formigó de resistència
20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i
avís de plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió
grua per elevació del cubilot.
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
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u

B064500C
BDK2ZC30

DESCRIPCIÓ
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
Altres conceptes
Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, inclòs rebliment amb formigó de resistència
20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i
avís de plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió
grua per elevació del cubilot.
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
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades
Altres conceptes
Canalització amb dos tubs de PVC llis interior, de ø 63 mm, amb guies de
plàstic, inclòs rebliment amb formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb
cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la part
superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió grua per elevació del
cubilot. Es garantirà el servei als usuaris durant l'execució del nou traçat, amb
els mitjans i feines necessaris.
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
Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de
250 N, d'1,2 mm de gruix
Altres conceptes
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
Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària
Altres conceptes
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 60 cm de
fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix
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
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 60 cm de
fondària, per a instal·lacions de serveis
Altres conceptes

8,59406 €
9,13500 €

P- 120

FDK2Z2G7

7,89 €

B064500B

16,48 €

BDK214F5

P- 121
10,17450 €

FDK2ZA17

B064500B
BDK2Z8ZA

u

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix
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
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis
Altres conceptes
Pericó de registre de formigó prefabricat tipus D H-I, amb tapa metàl·lica, per
a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de
15 cm de gruix. Tot complet i acabat segons especificacions de companyia.
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
Pericó de registre de formigó prefabricat tipus D H-I, amb tapa metàl·lica, per
a instal·lacions de telefonia, segons indicacions de companyia
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Altres conceptes

41,06 €

Pericó de registre de formigó prefabricat, inclòs tapa, per a serveis de
companyies, col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Tot complet i acabat segons
plec de les companyies.
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
Pericó de registre de formigó prefabricat, inclòs tapa, per a serveis de
companyies. Tot segons plec de les companyies.
Altres conceptes

385,56 €

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M H-III, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de
15 cm de gruix. Tot complet i acabat segons especificacions de companyia.
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
Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M H-III, per a
instal·lacions de telefonia, segons especificacions de companyia
Altres conceptes
Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes, col·locat amb morter. Tot complet i acabat segons projecte.
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes
Altres conceptes
Desmuntatge i posterior recol·locació de bastiment i tapa d'arquetes de
serveis i pous de clavegueram, col·locat amb morter, inclòs recreixament o
escapçament de les arquetes per adaptar la tapa a la nova cota de paviment,
amb maó massís, arrebossat i lliscat per la part interior. Inclou pintat de tapa i
marc i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons detall de projecte.
Aigua
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Altres conceptes
Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 60x60 cm, col·locat
amb morter. Tot complet i acabat segons projecte.
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de reg, de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb certificat
AENOR del producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble, amb
obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat
a un angle = o superior a 90º, amb marc d'acer galvanitzat en calent,
desbloqueig i obertura amb clau, tot segons especificacions del Plec de
Parcs i Jardins vigent.
Altres conceptes
Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de
la rasa
Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 128

CODI
BFYB1405

FFB27455

UA

m

11,66180 €
BFB27400

340,00000 €
33,90 €

BFWB2705

169,06 €

BFYB2705

3,88727 €

P- 129

FFB28455

m

137,82000 €
27,35 €

BFB28400

119,52 €

BFWB2805

0,15826 €

BFYB2805

102,00000 €
17,36 €

P- 130

FFB29455

m

53,24 €
BFB29400
BFWB2905
0,00513 €
0,77656 €

BFYB2905

DESCRIPCIÓ
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
Altres conceptes
Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 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
Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2
Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
Altres conceptes
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
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
Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió
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
Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 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
Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2
Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU
0,02000 €
5,71 €
7,33 €

1,18320 €
1,82700 €
0,16000 €
4,16 €
9,31 €

1,83600 €
2,56200 €
0,24000 €
4,67 €
12,26 €

2,87640 €
3,81300 €
0,38000 €
5,19 €

6,60000 €
45,86 €

P- 131

FG13ZZ02

u

142,52 €

Conversió de la línia aèrea de l'enllumenat a línia soterrada. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida, inclòs
arquetes amb bastiment i tapa i tub metàl·lic de protecció de 2 m de longitud.
Tot complet, acabat i en funcionament segons normativa vigent.
Altres conceptes

363,28 €

363,28 €

0,15826 €
125,00000 €

P- 132

FG1BZTPR

u

BG1BZTPR

17,36 €
6,97 €

Armari per a programador de reg, de polièster reforçat amb fibra de vidre tipus
Himel PLD-85/00, de 850x465x320 mm, amb juntes d'estanquitat i placa de
muntatge aïllant, amb pany amb clau estàndard 405, totalment instal·lat,
connectat i provat, collat sobre base de formigó amb tubulars per a connexió a
escomesa elèctrica i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i
muntatge. Inclou la base de formigó i tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.
Armari per a programador de reg, de polièster reforçat amb fibra de vidre
tipus Himel PLD-85/00, de 850x465x320 mm, amb juntes d'estanquitat i
placa de muntatge aïllant, amb pany amb clau estàndard 405, amb el
vist-i-plau de Parcs i Jardins, totalment instal·lat, connectat i provat, collat
sobre base de formigó amb tubulars per a connexió a escomesa elèctrica i tot
el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge
Altres conceptes

1.047,24 €

800,00000 €

247,24 €

0,31620 €
0,92400 €

P- 133

FG21ZK1G

u

Tub rigíd de diàmetre el doble que la canalització col·locat com a passatubs
en arquetes i altres.

4,76 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 134

CODI
BG21RP10

FG21ZT40

UA

m

BG21RH10

P- 135

FG21ZT50

m

BG21RK10

P- 136

FG21ZT63

m

BG21RN10

P- 137

FG319554

m

BG319550

P- 138

FG319674

m

BG319670

P- 139

FG31Z578

m

BG31Z570

P- 140

FG31ZEAP

m

DESCRIPCIÓ
Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió
de 250 N, de 2,2 mm de gruix
Altres conceptes
Tub de PVC rígid de 90 mm de diàmetre nominal, per protecció de
canalitzacions de reg de Ø40 mm en pas per zones pavimentades, col·locat al
fons de la rasa
Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de
250 N, d'1,8 mm de gruix
Altres conceptes
Tub de PVC rígid de 110 mm de diàmetre nominal, per protecció de
canalitzacions de reg de Ø50 mm en pas per zones pavimentades, col·locat al
fons de la rasa
Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió
de 250 N, d'1,8 mm de gruix
Altres conceptes
Tub de PVC rígid de 140 mm de diàmetre nominal, per protecció de
canalitzacions de reg de Ø63 mm en pas per zones pavimentades, col·locat al
fons de la rasa
Tub rígid de PVC, de 140 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió
de 250 N, d'1,8 mm de gruix
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
PVC
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable
de PVC
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ, pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ, pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes
Escomesa elèctrica per abastament de la xarxa de reg, des del punt de
connexió fins a programador, inclòs formació de rases, canonades, vàlvules,
connexions, reposició de paviments, gestió de residus i tots els treballs,
materials i mitjans necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet, acabat i en funcionament segons projecte i companyia
subministradora i REBT.

Pàg.:
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PREU

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

1,94000 €

CODI
BG22ZEAP

UA

2,82 €
5,83 €

Pàg.:

DESCRIPCIÓ
Escomesa elèctrica per abastament de la xarxa de reg, des del punt de
connexió fins a programador, inclòs formació de rases, canonades, vàlvules,
connexions, reposició de paviments, gestió de residus i tots els treballs,
materials i mitjans necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet, acabat i en funcionament segons projecte i companyia
subministradora i REBT.

P- 141

FG31ZIEL

m

7,03 €
BG22TH10
4,43700 €
BG315530

2,59 €
8,88 €
P- 142

FG31ZZZZ

m

6,28320 €
2,60 €
5,32 €
P- 143

FG380907

m

3,24360 €
BG380900
BGY38000

2,08 €
12,12 €

P- 144

FG38ZZZZ

u

9,52680 €
2,59 €
12,56 €

P- 145

FGD2111D

u

BGD21110

9,44520 €

BGYD2000
3,11 €
400,00 €

P- 146

FHGAZ01Y

u

PREU
400,00000 €

Altres conceptes

0,00 €

Instal.lació elèctrica a base de cable tipus mànega de 1000V amb una secció
de 4x2,5 mm2, col·locat en tub de polietilè de 90 mm de diàmetre, en
distribució en canalització protegida o superior fins a mecanismes de
comandament de xarxa, inclòs connexionat amb els mateixos. Tot complet i
instal·lat segons REBT i plecs de .
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
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes

7,52 €

3,23340 €
2,60 €
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Instal·lació de distribució d'energia totalment acabada segons plànols,
memòries, plecs de condicions i normativa vigent. Inclòs redacció de l'As Built
de l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes elèctrics, etc. tal i com s'ha
realitzat a l'obra i el plastificat dels esquemes per col·locar-los als quadres i la
legalització incloses les taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i les taxes
d'Indústria. Composta per les següents partides :
Sense descomposició
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de
connexió a terra
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2
Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus
Altres conceptes
Instal·lació de posta a terra totalment acabada segons plànols, memòries,
plecs de condicions i normativa vigent. Inclòs redacció de l'As Built de
l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes elèctrics, etc. tal i com s'ha realitzat
a l'obra i el plastificat dels esquemes per col·locar-los als quadres i la
legalització incloses les taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i les taxes
d'Indústria. Composta per les següents partides :
Sense descomposició
Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície
0,2 m2, de 2 mm de gruix i soterrada
Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada), de 0,2 m2 de
superfície i de 2 mm de gruix
Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra
Altres conceptes
Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 4
sortides, tipus Monolit-0 d'Arelsa o equivalent, totalment instal.lat, connectat i
provat. S´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar
necessari de connexió i muntatge. L'armari incorpora el següent equipament:
- Automàtic de 40A 4 pols
- Diferencial de 40A 4 Pols 300 mA
- Una presa de corrent Cetac de 32A
- Una presa Shuko de 16A, accessible des de l'exterior
Tot complet i acabat segons projecte.

1,91100 €

2,95050 €
2,66 €
0,00 €

0,00 €
12,05 €
1,49940 €
0,17000 €
10,38 €
0,00 €

0,00 €
78,23 €
64,93000 €
4,69000 €
8,61 €
3.625,10 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI
B060300C

UA

BHGAZ01Y

BHGWU001

P- 147

FHGAZZ1Y

u

BHGAZZ1Y

BHGWU001

P- 148

FHGAZZZZ

u

DESCRIPCIÓ
Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment
Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 4
sortides, tipus Monolit-0 d'Arelsa o equivalent, totalment instal.lat, connectat i
provat. S´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar
necessari de connexió i muntatge. L'armari incorpora el següent equipament:
- Automàtic de 40A 4 pols
- Diferencial de 40A 4 Pols 300 mA
- Una presa de corrent Cetac de 32A
- Una presa Shuko de 16A, accessible des de l'exterior
Tot complet i acabat segons projecte.
Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i
control d'enllumenat públic
Altres conceptes
Adequació del quadre d'enllumenat existent (J). Creació de nova línia a
equipar amb:
- Cable de 5x16 mm2
- Seccionador: mateix amperatge que l'IGA del quadre nou (40A 4 pols)
- Diferencial: 40A 4 pols. 500 mA selectiu
Tot complet i acabat segons projecte i normativa vigent.
Adequació del quadre d'enllumenat existent (J). Creació de nova línia a
equipar amb:
- Cable de 5x16 mm2
- Seccionador: mateix amperatge que l'IGA del quadre nou (40A 4 pols)
- Diferencial: 40A 4 pols. 500 mA selectiu
Tot complet i acabat segons projecte i normativa vigent.
Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i
control d'enllumenat públic
Altres conceptes
Instal·lació de quadres eléctrics totalment acabada segons plànols, memòries,
plecs de condicions i normativa vigent. Inclós redacció del As Built de
l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes eléctrics, etc. tal i com s'ha realitzat
a l'obra i el plastificat dels esquemes per col·locar-los als quadres i la
legalització incloses les taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i les taxes
d'Industria. Composta per les següents partides :
Sense descomposició
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PREU

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

23,35600 €

CODI
BHR1Z6P1

UA

3.300,00000 €

94,16000 €
207,58 €
1.447,95 €

BHWM1000
1.250,00000 €

P- 150

FHR1ZZZZ

u

94,16000 €
103,79 €
0,00 €

P- 151

FJS1U065

u

BJS1U065
0,00 €
BJS1UZ10

P- 149

FHR1Z6P1

B064500C

u

En1_Columna amb il·luminació incorporada, model Mínima de Roura.
Característiques de la columna: columna d'acer estructural tubular EN10219
S235JRH, de secció Ø100 mm i alçada 4 m, fixada amb pletina metàl·lica i 4
perns M16x450 mm, portella de registre enrasada de 300x85 mm, acabat
galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999, acabat pintat
termolacat de color gris fosc, Norma EN 40-5. Característiques lumíniques: 16
ut de LEDs d'alta eficàcia, rendiment del 94%, temperatura de color 3.000 K /
4.000 K, índex de reproducció cromàtic >70, vida útil L70B10 80.000 h.
Ta=25ºC. 350 mA, rang de temperatura de funcionament de -20ºC a 50ºC,
flux lluminós configurable de 2.103 a 7.225 lm, eficàcia del LED de 115,4 a
138,5 lm/W, eficàcia de la lluminària de 107 a 130 lm/W, font d'alimentació
Driver de corrent constant; regulació 1-10V, DALÍ, regulador en capcelera,
línia de comandament, sensor de moviment, regulació autònoma de 5 nivells;
Norma EN60598-1 / IEC 55015. Característiques elèctriques: consum LED
configurable de 10 W a 63 W, tensió de funcionament 220-240 V 50-60 Hz,
protecció elèctrica 4/4 kV (opcionalment 10/10 kV), classe elèctrica Classe I o
Classe II segons configuració, factor de potència >=0,90. Inclou drivers, pintat
amb Rilsan, fonaments i tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte i
especificacions del fabricant.
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

1.451,46 €
P- 152

FJS5ZT32

m

BFYB2305
BJS5ZT30

P- 153

66,11000 €

FJS5ZT62

BD5A2600
BFYB2305
BJS51630

u

DESCRIPCIÓ
En1_Columna amb il·luminació incorporada, model Mínima de Roura.
Característiques de la columna: columna d'acer estructural tubular EN10219
S235JRH, de secció Ø100 mm i alçada 4 m, fixada amb pletina metàl·lica i 4
perns M16x450 mm, portella de registre enrasada de 300x85 mm, acabat
galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999, acabat pintat
termolacat de color gris fosc, Norma EN 40-5. Característiques lumíniques:
16 ut de LEDs d'alta eficàcia, rendiment del 94%, temperatura de color 3.000
K / 4.000 K, índex de reproducció cromàtic >70, vida útil L70B10 80.000 h.
Ta=25ºC. 350 mA, rang de temperatura de funcionament de -20ºC a 50ºC,
flux lluminós configurable de 2.103 a 7.225 lm, eficàcia del LED de 115,4 a
138,5 lm/W, eficàcia de la lluminària de 107 a 130 lm/W, font d'alimentació
Driver de corrent constant; regulació 1-10V, DALÍ, regulador en capcelera,
línia de comandament, sensor de moviment, regulació autònoma de 5 nivells;
Norma EN60598-1 / IEC 55015. Característiques elèctriques: consum LED
configurable de 10 W a 63 W, tensió de funcionament 220-240 V 50-60 Hz,
protecció elèctrica 4/4 kV (opcionalment 10/10 kV), classe elèctrica Classe I o
Classe II segons configuració, factor de potència >=0,90. Inclou drivers,
pintat amb Rilsan i tots els materials necessaris per a la correcta execució de
la partida.
Part proporcional d'accessoris per a columnes
Altres conceptes
Instal·lació d'enllumenat totalment acabada segons plànols, memòries, plecs
de condicions i normativa vigent. Inclou redacció de l'As Built de l'instal·lació,
memòria, plànols, esquemes elèctrics, etc. tal i com s'ha realitzat a l'obra i el
plastificat dels esquemes per col·locar-los als quadres i la legalització,
incloses les taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i les taxes de registre de
l'OGE i les taxes de les inspeccions inicials. Composta per les següents
partides :
Sense descomposició
Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de
connexió tipus Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i
vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada
Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i ràcord de
connexió tipus Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i
vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi
Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada
Altres conceptes
Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 40 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 40 cm
Altres conceptes
Anella per a reg per degoteig amb tub de polietilè de densitat baixa de 16 mm
de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm, amb un
diàmetre de l'anella de 100 cm, per a un cabal de 3,5 l/h, amb el tub introduït
dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos. Inclou part proporcional de
connexió a xarxa secundària de 40 mm de diàmetre, inclòs peces especials i
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU
1.280,00000 €

45,62000 €
59,73 €
0,00 €

0,00 €
254,04 €

184,10000 €
30,00000 €
39,94 €
2,88 €

0,02000 €
1,08150 €
1,78 €
14,44 €

2,69800 €
0,02400 €
4,90200 €
6,82 €
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PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 154

CODI
FJSAZGCM

UA
u

BJSAZGCM

P- 155

FJSC2ACA

u

BJSC2AC1

P- 156

FJSDZA0G

u

B0312500
B0330020
B064300C
B0F1D2A1
BDKZZCMA

BN115640

P- 157

FJSDZC0G

B0312500
B0330020
B064300C
B0F1D2A1

u

DESCRIPCIÓ
Programador autònom de doble programa, amb control d'aportació d'aigua,
amb temps de programació des de 1 min. fins a 4 h per estació en passos d'1
min., de 8 a 32 estacions, model ICC HUNTER amb possibilitat de 8
arrencades per dia i programa, amb piles standard de 9v, amb circuit
d'arrencada de bomba, carcassa de plàstic estanca i preparat per a muntatge
mural interior, totalment col.locat, incloses totes les connexions elèctriques,
tant del circuit d'alimentació del programador, com dels elements governats
per aquest. Inclou tots els treballs i materials necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.
Programador autònom de doble programa, amb control d'aportació d'aigua,
amb temps de programació des de 1 min. fins a 4 h per estació en passos d'1
min., de 8 a 32 estacions, model ICC HUNTER amb possibilitat de 8
arrencades per dia i programa, amb piles standard de 9v, amb circuit
d'arrencada de bomba, carcassa de plàstic estanca i preparat per a muntatge
mural interior, totalment col.locat, incloses totes les connexions elèctriques,
tant del circuit d'alimentació del programador, com dels elements governats
per aquest.
Altres conceptes
Sensor de pluja regulable amb proteccióantivandàlica en acer inoxidable per a
instal·lació amb cables, instal·lat a una alçària màxima d'1,5 m i calibrat
Sensor de pluja regulable amb protecció antivandàlica en acer inoxidable per
a instal·lació amb cables
Altres conceptes
Pericó de pas de calçada de 60x60x60 amb vàlvules de bronze 1/2'', amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb morter
M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i
bastiment i tapa segons especificacions de projecte. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons projecte.
Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm
Grava de pedrera, per a drens
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
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de reg, de
600x600 mm i classe D-400 segons norma UNE-EN 124, amb certificat
AENOR del producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble, amb
obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat
a un angle = o superior a 90º, amb marc d'acer galvanitzat en calent,
desbloqueig i obertura amb clau, tot segons especificacions de projecte.
Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar
de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer
Altres conceptes
Pericó de 60x60x60 amb by-pass sectorial senzill de 1'' de bronze (per a
xarxes secundàries de Ø40 mm), amb filtre de 300 micres, amb claus i
vàlvules, inclòs reductor de pressió de 10 a 0.5 atm, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i
acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiment i tapa
segons especificacions de Parcs i Jardins. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte i Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.
Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm
Grava de pedrera, per a drens
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
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

Pàg.:
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PREU

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

995,91 €

CODI
BDKZZT60

UA

BJSBZC0G
900,00000 €

P- 158

FJSDZG0G

u

95,91 €
318,50 €
234,70000 €
B0312500
B0330020
B064300C

83,80 €
422,55 €

B0F1D2A1
BDKZZT60

0,21689 €
2,44200 €
14,24430 €
BJSBZG0G

12,60000 €
295,00000 €

11,38000 €

P- 159

FJSDZGRA

86,67 €
767,79 €
B0312500
B064300C
B0F1D2A1
0,21689 €
2,44200 €
14,24430 €
12,60000 €

BDKZZT60

u

DESCRIPCIÓ
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de reg, de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb certificat
AENOR del producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble, amb
obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat
a un angle = o superior a 90º, amb marc d'acer galvanitzat en calent,
desbloqueig i obertura amb clau, tot segons especificacions del Plec de
Parcs i Jardins vigent.
Conjunt de vàlvules i accessoris de muntatge per a formació de by-pass
sectorial de 1'' en instal·lacions de reg: 1 electrovàlvula amb regulador de
cabal, 3 vàlvules d'esfera amb ràcord pla, filtre metàl·lic de 300 micres,
vàlvula metàl·lica reductora de pressió, de 10 a 0,5 atm, 2 colzes, 2 tes, 2
unitats d'enllaç mixtes i tots els altres elements necessaris segons
especificacions del Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.
Altres conceptes
Pericó de 60x60x60 amb by-pass sectorial senzill de 1'' 1/2 de bronze (per a
xarxes secundàries de Ø50 mm), amb filtre de 300 micres, amb claus i
vàlvules, inclòs reductor de pressió de 10 a 0.5 atm, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i
acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiment i tapa
segons especificacions de Parcs i Jardins. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte i Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.
Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm
Grava de pedrera, per a drens
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
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de reg, de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb certificat
AENOR del producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble, amb
obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat
a un angle = o superior a 90º, amb marc d'acer galvanitzat en calent,
desbloqueig i obertura amb clau, tot segons especificacions del Plec de
Parcs i Jardins vigent.
Conjunt de vàlvules i accessoris de muntatge per a formació de by-pass
sectorial de 1'' 1/2 en instal·lacions de reg: 1 electrovàlvula amb regulador de
cabal, 3 vàlvules d'esfera amb ràcord pla, filtre metàl·lic de 300 micres,
vàlvula metàl·lica reductora de pressió, de 10 a 0,5 atm, 2 colzes, 2 tes, 2
unitats d'enllaç mixtes i tots els altres elements necessaris segons
especificacions del Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.
Altres conceptes
Pericó de 60x60x60 cm amb válvula de descàrrega automàtica de 1'' 1/4 per
xarxa de degoteig de l'arbrat (per a xarxes secundàries de Ø40 mm), amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb morter
M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior, amb el fons
formigonat i bastiment i tapa segons especificacions de Parcs i Jardins. Inclou
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
Tot complet i acabat segons projecte i Plec de Condicions vigent de Parcs i
Jardins.
Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm
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
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de reg, de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb certificat
AENOR del producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble, amb
obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat
a un angle = o superior a 90º, amb marc d'acer galvanitzat en calent,
desbloqueig i obertura amb clau, tot segons especificacions del Plec de
Parcs i Jardins vigent.
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PREU
125,00000 €

450,00000 €

163,29 €
792,79 €

0,21689 €
2,44200 €
14,24430 €
12,60000 €
125,00000 €

475,00000 €

163,29 €
413,27 €

0,21689 €
16,95750 €
12,60000 €
125,00000 €
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PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 160

CODI
BJSBZGRA

FJSDZGRT

UA

u

B0312500
B064300C
B0F1D2A1
BDKZZT60

BJSBZGRT

P- 161

FJSDZPRG

u

B0312500
B0330020
B064300C
B0F1D2A1
BDKZZT60

DESCRIPCIÓ
Conjunt de vàlvules i accessoris de muntatge de 1'' 1/4 per a rentatge
automàtic en instal·lacions de reg per degoteig: 1 vàlvula de descàrrega
automàtica i tots els altres elements necessaris segons especificacions del
Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.
Altres conceptes
Pericó de 60x60x60 cm amb desguás i válvula racord pla manual de 1'' 1/4
per rentatge manual de xarxa de degoteig de l'arbrat (per a xarxes
secundàries de Ø40 mm), amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs
arrebossat i lliscat interior, amb el fons formigonat i bastiment i tapa segons
especificacions de Parcs i Jardins. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte i Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.
Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm
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
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de reg, de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb certificat
AENOR del producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble, amb
obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat
a un angle = o superior a 90º, amb marc d'acer galvanitzat en calent,
desbloqueig i obertura amb clau, tot segons especificacions del Plec de
Parcs i Jardins vigent.
Conjunt de vàlvules i accessoris de muntatge de 1'' 1/4 per a rentatge manual
en instal·lacions de reg per degoteig: 1 vàlvula de ràcord pla, desguàs i tots
els altres elements necessaris segons especificacions del Plec de
Condicions vigent de Parcs i Jardins.
Altres conceptes
Pericó de registre de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm,pres amb morter M-80, tot complet i
acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiment i tapa
segons especificacions de Parcs i Jardins. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte i Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.
Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm
Grava de pedrera, per a drens
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
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de reg, de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb certificat
AENOR del producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble, amb
obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat
a un angle = o superior a 90º, amb marc d'acer galvanitzat en calent,
desbloqueig i obertura amb clau, tot segons especificacions del Plec de
Parcs i Jardins vigent.
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

120,00000 €

CODI
B0F1D2A1
BDKZZT60

138,50 €
383,27 €
BJSBZT0G

0,21689 €
16,95750 €

P- 163

FJSDZZGC

FJSDZT0G

B0312500
B0330020
B064300C

u

u

12,60000 €
125,00000 €

B0312500
B0330020
B064300C

90,00000 €

B0F1D2A1
138,50 €

BDKZZT60

245,64 €

BJM1ZZGC
0,21689 €
2,44200 €
14,24430 €

P- 164

FJSDZZGF

12,60000 €
125,00000 €

91,14 €

B0312500
B0330020
B064300C
B0F1D2A1

P- 162

UA

Pericó de 120x60x60 amb by-pass mestre de 2'' de bronze, amb claus i
vàlvules, pericó de paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat
interior i fons de grava i bastiments i tapes de 60x60 cm segons
especificacions de Parcs i Jardins. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte i Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.

803,69 €

Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm
Grava de pedrera, per a drens
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

0,40337 €
2,44200 €
14,24430 €

BDKZZCMA

BJM15020

u

DESCRIPCIÓ
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de reg, de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb certificat
AENOR del producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble, amb
obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat
a un angle = o superior a 90º, amb marc d'acer galvanitzat en calent,
desbloqueig i obertura amb clau, tot segons especificacions del Plec de
Parcs i Jardins vigent.
Conjunt de vàlvules i accessoris de muntatge per a formació de by-pass
mestre de 2´´ en instal·lacions de reg: 1 electrovàlvula amb regulador de
cabal, 3 vàlvules d'esfera amb ràcord pla, 2 colzes, 2 tes, 2 unitats d'enllaç
mixtes i tots els altres elements necessaris segons especificacions del Plec
de Condicions vigent de Parcs i Jardins.
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU
23,31000 €
250,00000 €

350,00000 €

163,29 €

Pericó de 120x60x60 amb comptador de 3-4 m3/h, inclòs claus i vàlvules,
pericó de paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres
amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons
de grava i bastiments i tapes de 60x60 cm segons especificacions de Parcs i
Jardins. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte i Plec de
Condicions vigent de Parcs i Jardins.

1.209,69 €

Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm
Grava de pedrera, per a drens
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
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de reg, de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb certificat
AENOR del producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble, amb
obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat
a un angle = o superior a 90º, amb marc d'acer galvanitzat en calent,
desbloqueig i obertura amb clau, tot segons especificacions del Plec de
Parcs i Jardins vigent.
comptador d'aigua per a instal·lació de reg, de 3000 a 4000l/h, claus i
vàlvules
Altres conceptes

0,40337 €
2,44200 €
14,24430 €
23,31000 €
250,00000 €

756,00000 €
163,29 €

Pericó de 120x60x60 amb comptador DN13, inclòs claus i vàlvules, pericó de
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb morter
M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i
bastiments i tapes de 60x60 cm segons especificacions de projecte. Inclou
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
Tot complet i acabat segons projecte.

887,54 €

Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm
Grava de pedrera, per a drens
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
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de reg, de
600x600 mm i classe D-400 segons norma UNE-EN 124, amb certificat
AENOR del producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble, amb
obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat
a un angle = o superior a 90º, amb marc d'acer galvanitzat en calent,
desbloqueig i obertura amb clau, tot segons especificacions de projecte.
Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre
nominal 20 mm, cabal nominal 2,5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2
connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar
en posició horitzontal o vertical

0,40337 €
2,44200 €
14,24430 €
23,31000 €
590,00000 €

133,64000 €

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI
BN115650

UA

BN812670

P- 165

FJSDZZRA

u

B0312500
B064300C
B0F1D2A1
BDKZZT60

BJSBZZRA

P- 166

FJSDZZRT

u

B0312500
B064300C
B0F1D2A1
BDKZZT60

BJSBZZRT

P- 167

FJSZZG1F

u

DESCRIPCIÓ
Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar
de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer
Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de
seient metàl·lic
Altres conceptes
Pericó de 60x60x60 cm amb válvula de descàrrega automàtica de 1'' 1/2 per
xarxa de degoteig en parterre (per a xarxes secundàries de Ø50 mm), amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb morter
M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior, amb el fons
formigonat i bastiment i tapa segons especificacions de Parcs i Jardins. Inclou
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.
Tot complet i acabat segons projecte i Plec de Condicions vigent de Parcs i
Jardins.
Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm
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
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de reg, de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb certificat
AENOR del producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble, amb
obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat
a un angle = o superior a 90º, amb marc d'acer galvanitzat en calent,
desbloqueig i obertura amb clau, tot segons especificacions del Plec de
Parcs i Jardins vigent.
Conjunt de vàlvules i accessoris de muntatge de 1'' 1/2 per a rentatge
automàtic en instal·lacions de reg per degoteig: 1 vàlvula de descàrrega
automàtica i tots els altres elements necessaris segons especificacions del
Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.
Altres conceptes
Pericó de 60x60x60 cm amb desguás i válvula racord pla manual de 1'' 1/2
per rentatge manual de xarxa de degoteig en parterre (per a xarxes
secundàries de Ø50 mm), amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs
arrebossat i lliscat interior, amb el fons formigonat i bastiment i tapa segons
especificacions de Parcs i Jardins. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte i Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.
Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm
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
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de reg, de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb certificat
AENOR del producte vigent, superfície antilliscant, tapa extraïble, amb
obertura entre 90º i 120º i dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat
a un angle = o superior a 90º, amb marc d'acer galvanitzat en calent,
desbloqueig i obertura amb clau, tot segons especificacions del Plec de
Parcs i Jardins vigent.
Conjunt de vàlvules i accessoris de muntatge de 1'' 1/2 per a rentatge manual
en instal·lacions de reg per degoteig: 1 vàlvula de ràcord pla, desguàs i tots
els altres elements necessaris segons especificacions del Plec de
Condicions vigent de Parcs i Jardins.
Altres conceptes
Escomesa d'aigua per abastament de la font, des del punt de connexió fins a
comptador, inclòs formació de rases, canonades, vàlvules, connexions,
reposició de paviments, gestió de residus i tots els treballs, materials i mitjans
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet, acabat i en
funcionament segons projecte i companyia subministradora.
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PREU

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

30,94000 €

CODI
BFYBZG1F

UA

5,89000 €
86,67 €
423,27 €

P- 168

FQ21ZT65

u

BQ21ZZ65

P- 169

FQ31Z010

u

0,21689 €
16,95750 €
12,60000 €
125,00000 €

BQ31Z010

BQ31ZM10
BQ3Z1300

130,00000 €

138,50 €

P- 170

FQ42ZP20

u

393,27 €

BQ42ZP20

0,21689 €
16,95750 €

P- 171

12,60000 €

FQABZM01

u

BQABZM01

125,00000 €
P- 172

FQABZT02

u

BQABZT02

100,00000 €

P- 173

FQAMZM09

u

BQANZM09
138,50 €
500,00 €

P- 174

FQB1ZT13

u

DESCRIPCIÓ
Escomesa d'aigua per abastament de la instal·lació de la font, des del punt
de connexió fins a comptador, inclòs formació de rases, canonades, vàlvules,
connexions, reposició de paviments, gestió de residus i tots els treballs,
materials i mitjans necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet, acabat i en funcionament segons projecte i companyia
subministradora.
Altres conceptes
Paperera tipus Barcelona, de 70 l de capacitat, d'acer amb acabat esmaltat al
foc, inclòs suports i fixacions, col·locada ancorada amb dau de formigó
Paperera tipus Barcelona, de 70 l de capacitat, d'acer amb acabat esmaltat al
foc, inclòs suports i fixacions
Altres conceptes
Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció antioxidant i pintura
oxirón, amb aixeta temporitzada de llautó i amb base de pedra artificial
prefabricada, model Barcino Romàntica C-10, de Fàbregas, col·locada sobre
el paviment o sobre una base de formigó existent, amb fixacions mecàniques
M10x100. Inclou connexionat a xarxa d'aigua potable i a xarxa de sanejament
i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte.
Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció antioxidant i pintura
oxirón, amb aixeta temporitzada de llautó i amb base de pedra artificial
prefabricada, model Barcino Romàntica C-10, de Fàbregas, col·locada sobre
el paviment o sobre una base de formigó existent, amb fixacions mecàniques
M10x100
Base de pedra artificial prefabricada per a font exterior
Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la
xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior
Altres conceptes
Pilona Barcelona fixa de 1000 mm d'alçada, formada per fust de fosa gris de
100 mm de diàmetre i acabat pintat amb imprimació fosfatant antioxidant i
oxiron negre ferrític, anella d'acer inoxidable de 84 mm de diàmetre exterior i
acabat matitzat i senyal de l'Ajuntament de la ciutat en relleu de 1,5 mm i
alçada de 65 mm, ancorada amb dau de formigó
Pilona Barcelona fixa de 1000 mm d'alçada, formada per fust de fosa gris de
100 mm de diàmetre i acabat pintat amb imprimació fosfatant antioxidant i
oxiron negre ferrític, anella d'acer inoxidable de 84 mm de diàmetre exterior i
acabat matitzat i senyal de l'Ajuntament de la ciutat en relleu de 1,5 mm i
alçada de 65 mm
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU
500,00000 €

0,00 €
215,93 €
178,56000 €
37,37 €
783,12 €

431,93000 €

193,28000 €
29,09000 €
128,82 €
134,65 €

85,00000 €

49,65 €
485,00 €

Joc infantil amb molla de la casa Colomer, model Tortuga, ref.: CLAS-M 108.
Joc infantil amb molla de la casa Colomer, model Tortuga, ref.: CLAS-M 108.
Altres conceptes

485,00000 €
0,00 €

Joc infantil amb molla de la casa Colomer, model Porquet, ref.: CLAS-M 102.
Joc infantil amb molla de la casa Colomer, model Porquet, ref.: CLAS-M 102.
Altres conceptes

474,26000 €
0,00 €

Joc infantil tipus Modular de la casa Colomer, model M-B3 sense sostres
metàl·lics, ref.: CLAS-J 203.
Joc infantil tipus Modular de la casa Colomer, model M-B3 sense sostres
metàl·lics, ref.: CLAS-J 203.
Altres conceptes
Jardinera d'acer galvanitzat, acabat termolacat color metàl·lic, de 160 cm de
diàmetre, 60 cm d'alçada total (40 cm en superfície i 20 cm per ancoratge) i 4
mm de gruix, de disseny segons projecte, col·locada amb ancoratges de Ø12
i anellat de formigó. Inclou pintat amb Rilsan i tots els material i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte.

474,26 €

7.352,89 €
7.352,89000 €
0,00 €
580,20 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI
B064500C

UA

BQB1ZT13

DESCRIPCIÓ
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
Jardinera d'acer galvanitzat, acabat termolacat color metàl·lic, de 160 cm de
diàmetre, 60 cm d'alçada total (40 cm en superfície i 20 cm per ancoratge) i 4
mm de gruix, de disseny segons projecte, amb ancoratges de Ø12. Inclou
pintat amb Rilsan i tots els materials
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

21,15520 €

P- 176

FR266537

FR3A7010

m2

m2

BR3A7000

P- 177

FR3P2112

m3

BR3P2110

Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre
pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de fresatge d'una amplària
de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25 %
Altres conceptes
Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent,
formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals
Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent
Altres conceptes
Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
Altres conceptes

UA

511,68000 €

DESCRIPCIÓ
Terra apta per a plantació, 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 14 mm i amb un PH
entre 6,5 i 7,5, lliure de patògens, males herbes i contaminants, amb terres
de textura franca i bona capacitat de drentatge a la base
Altres conceptes

47,36 €
P- 184

P- 175

CODI
BR3PZT10

Pàg.:

FR3PZM02

0,44 €

m3

0,44 €
BR3PZT10

0,48 €
0,31450 €
0,17 €
58,52 €

P- 185

FR3SZ0B4

m2

Terra apta per a plantació, 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 14 mm i amb un PH
entre 6,5 i 7,5, lliure de patògens, males herbes i contaminants, amb terres de
textura franca i bona capacitat de drentatge a la base, tota subministrada a
granel i escampada amb mitjans manuals
Terra apta per a plantació, 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 14 mm i amb un PH
entre 6,5 i 7,5, lliure de patògens, males herbes i contaminants, amb terres
de textura franca i bona capacitat de drentatge a la base
Altres conceptes
Acabat superficial amb pedra licorella, amb un gruix de 5-7 cm, subministrada
en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

FR3P9182

m3

B0331800

P- 179

FR3PF012

m3

BR351010

P- 180

FR3PZ012

m3

BR351010

Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 18 mm
Altres conceptes
Torba rossa, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita
i mitjans manuals
Torba rossa a granel
Altres conceptes
Torba rossa, subministrada a granel i escampada amb mitjans manuals
Torba rossa a granel
Altres conceptes

10,65 €

BR3SZ0B1

FR3PZ112

m3

BR3P2110

P- 182

FR3PZ182

m3

B0331800

P- 183

FR3PZC02

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada
amb mitjans manuals
Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
Altres conceptes
Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm, subministrada a granel i
escampada amb mitjans manuals
Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 18 mm
Altres conceptes
Terra apta per a plantació, 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 14 mm i amb un PH
entre 6,5 i 7,5, lliure de patògens, males herbes i contaminants, amb terres de
textura franca i bona capacitat de drentatge a la base, tota subministrada a
granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

10,65 €
115,01 €

60,00225 €

55,01 €
22,04 €

Pedra licorella, subministrada en sacs de 0,8 m3

20,46384 €
1,58 €

45,49 €
P- 186
34,83900 €
10,65 €

FR42Z82C

u

BR42Z82C

77,22 €
63,37100 €
13,85 €

P- 187

FR43Z4VT

u

BR43Z4VT

118,38 €
63,37100 €
55,01 €
P- 188

P- 181

PREU
60,00225 €

47,87475 €
Altres conceptes

P- 178

34

FR44Z21C

u

102,89 €
BR44Z21C
47,87475 €
55,02 €

P- 189

89,85 €
34,83900 €
55,01 €

FR469N3E

u

BR469N3E

P- 190

70,65 €

FR47ZN3F

u

BR47ZN3F

P- 191

FR4EZ836

u

BR4EZ836

Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons
fórmules NTJ
Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
Altres conceptes
Subministrament de Laurus nobilis piramidalis de 2 peus, d'alçària de 225 a
250 cm, en contenidor
Subministrament de Laurus nobilis piramidalis de 2 peus, d'alçària de 225 a
250 cm, en contenidor
Altres conceptes
Subministrament de Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 25 a
30 cm, amb l'arrel nua
Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 25 a 30 cm, amb l'arrel
nua
Altres conceptes
Subministrament de Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 350 a 400
cm, en contenidor de 90 a 120 l
Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 350 a 400 cm, en contenidor de
90 a 120 l
Altres conceptes
Subministrament de Pinus pinea de perímetre entre 30 i 35 cm, en contenidor
Pinus pinea de perímetre entre 30 i 35 cm, en contenidor
Altres conceptes

FR4FVM41

u

295,00000 €
0,00 €
150,00 €
150,00000 €
0,00 €
70,00 €
70,00000 €
0,00 €
193,32 €
193,32000 €
0,00 €
420,00 €
420,00000 €
0,00 €
4,00 €

Subministrament de Lobularia Maritima, en contenidor de 3 l
Lobularia maritima, en contenidor de 3 l
Altres conceptes

P- 192

295,00 €

Subministrament de Parthenocissus tricuspidata Veitchii en contenidor de 3 l

4,00000 €
0,00 €
6,69 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 193

CODI
BR4FVM41

FR4GZ221

UA

u

BR4GZ221

P- 194

FR4GZD33

u

BR4GZD33

Pàg.:

DESCRIPCIÓ
Parthenocissus tricuspidata Veitchii en contenidor de 3 l
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PREU
Altres conceptes

6,69000 €
0,00 €

Altres conceptes

4,09000 €
0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

BG22TB10

BR341110
BR3AC000

4,04 €

Subministrament de Phlomis purpurea, en contenidor de 5 l
Phlomis purpurea, en contenidor de 5 l

4,04000 €
0,00 €
P- 199

FR4GZL31

u

BR4GZL31

FR4HZQ13

u

BR4HZQ13

FR61Z479

u

B0111000
B0315600
B7B137E0
BG22TB10

BR341110
BR3AC000

P- 198

FR62Z389

B0111000
B0315600

u

5,00000 €
0,00 €
3,94 €

Subministrament de Roser, en contenidor de 0,5 l
Roser, en contenidor de 0,5 l
Altres conceptes

P- 197

FR662331

u

5,00 €

Subministrament de Poligala en contenidor de 3 l
Poligala en contenidor de 3 l
Altres conceptes

P- 196

UA

4,09 €

Subministrament de Plumbago auriculata en contenidor de 3 l
Plumbago auriculata en contenidor de 3 l

Altres conceptes
P- 195

CODI
B7B137E0

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra, contenidor o arrel nua, fins a 35 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 120x120x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació
per sorra rentada i compost, amb un contingut de matèria orgànica entre un
1,57 - 2,32% sms, amb una textura arenosa, exempta de materials amb una
granulometria superior als 8 mm, amb un pH entre 7,5-7,7 i un contingut en
fertilitzant de l'ordre de 1-2 kg/m3 i estimulador d'arrelament (1kg/m3), tot
lliure de patògens, males herbes i contaminants. Inclou col·locació de tub
corrugat de 50 mm i 1,50 m de llargada, retenidors d'humitat, col·locació de
geotextil antiarrels quan la plantació es faci prop del pas d'instal·lacions, el
primer reg, càrrega de les terres sobrants a camió i tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat
segons projecte.
Aigua
Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm
Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat térmicament
de 190 a 200 g/m2
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades
Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a
granel
Condicionador del sòl a base de polìmers orgànics hidroabsorbents,
fertilitzants, oligoelements, estimulants del creixement i roca volcànica
Altres conceptes
Plantació de conífera amb pa de terra, contenidor o arrel nua, fins a 5 m
d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de 120x120x100
cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost, amb un
contingut de matèria orgànica entre un 1,57 - 2,32% sms, amb una textura
arenosa, exempta de materials amb una granulometria superior als 8 mm,
amb un pH entre 7,5-7,7 i un contingut en fertilitzant de l'ordre de 1-2 kg/m3 i
estimulador d'arrelament (1kg/m3), tot lliure de patògens, males herbes i
contaminants. Inclou col·locació de tub corrugat de 50 mm i 1,50 m de
llargada, retenidors d'humitat, col·locació de geotextil antiarrels quan la
plantació es faci prop del pas d'instal·lacions, el primer reg, càrrega de les
terres sobrants a camió i tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.
Aigua
Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm

3,94000 €
0,00 €

B0111000

P- 200

FRZ22C23

u

BRZ21C20

205,54 €

BRZ22510

P- 201

G7614A06

m2

B0911000
B7611B00

P- 202
0,68400 €
67,48056 €
13,65000 €

KQ41ZT03

BQ41ZT03

1,36500 €

u

Pàg.:

DESCRIPCIÓ
Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat térmicament
de 190 a 200 g/m2
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades
Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a
granel
Condicionador del sòl a base de polìmers orgànics hidroabsorbents,
fertilitzants, oligoelements, estimulants del creixement i roca volcànica
Altres conceptes
Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació
de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
Aigua
Altres conceptes
Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau
de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del
forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú
Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de
diàmetre i 2,5 m de llargària
Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges
Altres conceptes
Membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de
cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada adherida amb adhesiu de
cautxú sintètic
Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,3 kg/m2
Altres conceptes
Pilona de pedra granítica gris quintana, acabat flamejat, de Ø30cm, d'alçada
total 56 cm, col·locada amb morter 1:4 elaborat a l'obra. Inclou base de
formigó i tots les materials i treballs necessaris per a la correcta execució de
la partida.
Pilona de pedra granítica gris quintana, acabat flamejat, de Ø30cm, d'alçada
total 56 cm, col·locada amb morter 1:4 elaborat a l'obra. Inclou base de
formigó i tots les materials
Altres conceptes

20,03616 €
13,08960 €
89,23 €
240,36 €

L´equip redactor:

Josep Miquel Roselló, arquitecte
0,85500 €
67,48056 €

Manel Sangenís, arquitecte
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PREU
13,65000 €
1,36500 €

20,03616 €
13,08960 €
123,88 €
7,85 €

0,01900 €
7,83 €
42,73 €

24,16000 €
0,84000 €
17,73 €
25,84 €

3,73725 €
14,06900 €
8,03 €
410,67 €

395,00000 €
15,67 €
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PRESSUPOST
OBRA

01

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS

CAPÍTOL

01

ENDERROC

NUM. CODI

PRESSUPOST

Pàg.: 1

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

F219ZJB5

m2

Demolició de paviment de panots, inclòs demolició de base de
formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió. (P - 14)

6,54

226,200

1.479,35

2

F219ZXC5

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de
gruix, inclòs demolició de base de formigó de fins a 20 cm de
gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió (P - 16)

5,27

670,500

3.533,54

3

F219Z306

m

Retirada de pedres de delimitació de parterre existent, amb
mitjans manuals i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
(P - 13)

4,45

25,000

111,25

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 - 10)

4,33

Demolició de gual col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P 15)

6,32

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 - 11)

5,67

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 - 12)

8,33

Retirada de placa existent d'homenatge a Lluís Companys i
trasllat a magatzem municipal, amb les proteccions necessaries.
(P - 17)

44,46

Desmuntatge de cartell publicitari vertical, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P 30)

25,22

4

5

6

7

8

9

F2191306

F219ZR05

F219FBC0

F219FFC0

F219ZZ06

F21QZCMA

m

m

m

m

u

u

3,000

37,900

46,350

1,000

1,000

969,92

18,96

u

Arrencada de tapa de pou de clavegueram i reixes d'embornal,
amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica de
runes sobre camió o contenidor (P - 21)

5,54

6,000

33,24

18 F21DZG02

u

Anul·lació d'embornal existent, a base de repicar 60 cm del pou
existent amb els mitjans necessaris, tabicat del clavegueró amb
formigó i reblert de sorra. Inclou càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor (P - 18)

238,18

2,000

476,36

19 F21RZZ60

m2

Arrencada d'elements vegetals, tipus arbust, inclòs arrels. (P - 32)

2,87

86,300

247,68

OBRA

01

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS

CAPÍTOL

02

MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI

UA

10,000

148,60

11 F21QQB01

u

Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 27)

8,07

9,000

72,63

12 F21Q1121

u

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de
llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P 25)

11,63

4,000

46,52

13 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 - 26)

4,84

1,000

4,84

14 F21QZCAB

u

Desmuntatge i retirada de cabina telefònica, inclòs demolició de
fonamentacions, anul·lació de la instal·lació de telefonia i càrrega
manual i mecànica sobre camió o contenidor (P - 29)

52,51

1,000

52,51

15 F21QZP01

u

Desmuntatge de pal de fusta, inclòs demolició de fonamentacions
i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor (P - 31)

10,99

6,000

65,94

Desmuntatge i posterior recol·locació de bastiment i tapa
d'arquetes de serveis i pous de clavegueram, col·locat amb
morter, inclòs recreixament o escapçament de les arquetes per

53,24

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

F227T00F

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM (P - 37)

1,51

1.676,410

2.531,38

2

F221C472

m3

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió (P - 34)

4,34

552,308

2.397,02

3

F2213422

m3

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P 33)

3,67

43,190

158,51

4

F226120F

m3

Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95 % del PM (P - 36)

6,85

47,362

324,43

5

F2225223

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat (P - 35)

9,42

340,648

3.208,90

6

F228Z010

m3

Rebliment i piconatge de rasa amb terres tolerables, en tongades
de gruix de 25 cm com a màxim les rases d'ampalda inferior a 60
cm i tongades de gruix entre 25 i 50 cm com a màxim la resta.
Inclou el subministrament de la terra tolerable, el subministrament
i col·locació de bandes de senyalització per a cada canalització
de serveis inclosa dins la rasa, segons criteris de les companyies
subministradores i tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte.
(P - 39)

11,53

67,082

773,46

7

F228ZEXI

m3

Rebliment i piconatge de rasa amb un 40% de sauló garbellat de
nova aportació i un 60% de sauló procedent de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant. Inclou el subministrament de la sorra, el
subministrament i col·locació de bandes de senyalització per a
cada canalització de serveis inclosa dins la rasa, segons criteris
de les companyies subministradores i tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons projecte.
(P - 40)

12,20

138,110

1.684,94

8

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 - 118)

0,35

70,000

24,50

851,84
TOTAL

EUR

DESCRIPCIÓ

1

25,22

14,86

8.783,85

01.01

44,46

Desmuntatge de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol
tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 28)

16,000

CAPÍTOL

386,10

u

u

17 F21DZT01

214,89

10 F21QZC01

16 FDKZZT54

adaptar la tapa a la nova cota de paviment, amb maó massís,
arrebossat i lliscat per la part interior. Inclou pintat de tapa i marc i
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució
de la partida. Tot complet i acabat segons detall de projecte.
(P - 125)

TOTAL
224,000

Pàg.: 2

CAPÍTOL

01.02

11.103,14

EUR
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PRESSUPOST
OBRA

01

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS

CAPÍTOL

03

MURS

SUBCAPÍTOL

01

MURS DE FORMIGÓ

NUM. CODI
1

F3Z152T1

PRESSUPOST

Pàg.: 3

UA
m2

DESCRIPCIÓ

filler calcari, massissats 100% amb formigó HA-25/P/20/I de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i
acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment (P - 2)
PREU

AMIDAMENT

IMPORT

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE,
procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 51)

11,75

33,180

389,87

F31522H4

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba (P - 45)

106,89

13,272

1.418,64

3

F31B3000

kg

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 46)

1,34

682,525

914,58

4

F31DC100

m2

Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (P
- 47)

22,29

28,850

643,07

5

F325ZPH4

m3

Formigó per a murs de contenció, HA-30/B/10/IIIa de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm i abocat amb bomba
(P - 48)

122,04

11,613

1.417,25

6

F32BZ00Q

kg

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 49)

1,55

754,119

1.168,88

7

F32D3A23

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic
de 100x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia
encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el
formigó vist (P - 50)

26,00

78,260

2.034,76

8

E8B271E3

m2

Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura
anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques,
monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a
l'humitat, aplicada en tres capes (P - 6)

7,51

47,005

353,01

SUBCAPÍTOL
01

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS

CAPÍTOL

03

MURS

SUBCAPÍTOL

02

MURS DE BLOC

NUM. CODI
1

2

F3Z152T1

F31522H4

UA
m2

m3

DESCRIPCIÓ

SUBCAPÍTOL

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE,
procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 51)

11,75

13,960

164,03

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba (P - 45)

106,89

5,584

OBRA

01

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS

CAPÍTOL

04

PAVIMENTS

UA

F31B3000

kg

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 46)

1,34

554,439

742,95

4

F31DC100

m2

Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (P
- 47)

22,29

27,920

622,34

5

1618Z100

m2

Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc
foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb
components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb

68,63

18,460

1.266,91

EUR

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

F921Z01J

m3

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM, amb granulometria inferior a 1/3 del gruix de la capa
a estendre. (P - 53)

28,73

262,739

7.548,49

2

F9365H11

m3

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 55)

86,18

266,950

23.005,75

3

F9F1Z103

m2

Paviment de peces de formigó de mides 10x10x8 cm, col·locades
amb morter de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons
replanteig, amb beurada líquida de ciment pòrtland sobre el
morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert de
junts de 6 mm de gruix amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM de
BASF i marcat de la junta amb varilla de 6 mm, col·locat i
posterior neteja del sobrant segons especificacions del fabricant;
ajustaments en entregues a façana, juntes de gir en corbes,
separadors de 6 mm en tota l'extensió de col·locació i part
proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de serveis
que quedin afectades per les obres. Tot complet i acabat segons
projecte. (P - 84)

95,24

475,800

45.315,19

4

F9F5Z107

m2

Paviment de peces de formigó de longitud variable, amplada 30
cm i 8 cm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15),
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix,
anivellada segons replanteig, amb beurada líquida de ciment
pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del
paviment. Inclou reblert de junts de 6 mm de gruix amb morter
tipus PCI PAVIFIX CEM de BASF i marcat de la junta amb varilla
de 6 mm, col·locat i posterior neteja del sobrant segons
especificacions del fabricant; ajustaments en entregues a façana,
juntes de gir en corbes, separadors de 6 mm en tota l'extensió de
col·locació i part proporcional de col·locació a nivell de totes les
tapes de serveis que quedin afectades per les obres. Tot complet
i acabat segons projecte. (P - 85)

70,47

282,500

19.907,78

5

FR266537

m2

Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb
tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip
de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un
pendent del 12 al 25 % (P - 175)

0,44

277,500

122,10

6

F9A1ZEXI

m3

Paviment de sauló, amb un 40% de sauló de nova aportació i un
60% de sauló procedent de la pròpia excavació, amb estesa i
piconatge del material al 95 % del PM (P - 76)

16,93

59,063

999,94

7

F9AQZ210

m3

Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 1 a 2 mm
cantell rodó, seguint especificacions de paviments per a zones de
joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecànics (P 77)

53,39

33,100

1.767,21

8

F9J12P60

m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1,2 kg/m2 (P - 89)

0,53

466,900

247,46

9

F9H11B51

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i

60,54

67,233

4.070,29

596,87

3

3.393,10

01.03.02

8.340,06

01.03.01

OBRA

TOTAL

NUM. CODI

2

TOTAL

Pàg.: 4

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pàg.: 5
compactada (P - 87)

10 F9J13J30

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 90)

0,37

466,900

172,75

11 F9H11251

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada (P - 86)

62,25

56,028

3.487,74

12 F9E1Z20G

m2

P6_Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe
1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter 1:4 i i ciment
pòrtland espolvorejat superficialment i beurada de ciment pòrtland
(P - 83)

36,44

7,250

264,19

P7.1_Gual per a vehícles de 150 cm d'amplada, amb peces de
pedra granítica gris quintana, acabat flamejat, format per rampes
de peces 8 cm de gruix, inclòs part proporcional de peces
especials de caps de gual, amb la cantonada en forma corba, d'1
peça, col·locades amb morter 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió. Inclou formació de
forats per col·locació de papereres, semàfors, senyalització... i
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució
de la partida.
(P - 71)

397,47

P7.2_Formació de gual per a vehícles, 150 cm d'amplada, amb
mescla bituminosa. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. (P - 88)

49,24

8,800

433,31

P8.1_Paviment de pedra de granit gris quintana, amb acabat
flamejat, dimensions de les peces 30x30 cm i 7 cm de gruix, amb
relleu tàctil direccional per a invidents, col·locat amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm
de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada de ciment
pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del
paviment. Inclou reblert de junts de 5 mm de gruix amb beurada
líquida de C.P. netejada amb esponja, separadors de 5 mm en
tota l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació a
nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les
obres. Tot complet i acabat segons projecte. (P - 81)

139,40

8,850

1.233,69

P8.2_Paviment de pedra de granit gris quintana, amb acabat
flamejat, dimensions de les peces 30x30 cm i 7 cm de gruix, amb
relleu tàctil de botonadura per a invidents, col·locat amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm
de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada de ciment
pòrtland sobre el morter d'assentament per a rebuda del
paviment. Inclou reblert de junts de 5 mm de gruix amb beurada
líquida de C.P. netejada amb esponja, separadors de 5 mm en
tota l'extensió de col·locació i part proporcional de col·locació a
nivell de totes les tapes de serveis que quedin afectades per les
obres. Tot complet i acabat segons projecte. (P - 82)

139,40

P8.3_Senyalització horitzontal de pas de vianants amb peces de
formigó blanc per a rigola de 20x20x7 cm, col·locades amb morter
de ciment 1:3 (M15), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
(P - 69)

121,64

R1.1_Vorada recta de pedra granítica gris quintana, flamejada,
amb el cantell arrodonit, de dimensions 80x12x25(h) cm,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària. Inclou
part proporcional de peça tipus bústia, de peces corbes en trams
de directriu corba, rejuntat amb beurada líquida de C.P. netejada
amb esponja, juntes de gir en corbes del carrer i separadors en
tota l'extensió de col·locació. Tot complet i acabat segons
projecte. (P - 57)

57,94

13 F981ZG9F

m

14 F9H1ZUAM

m

15 F9B4ZT81

m2

16 F9B4ZT82

17 F975Z6DA

18 F961ZR11

m2

m2

m

6,850

3,900

3,520

39,900

19 F961ZR12

m

R1.2_Vorada recta de pedra granítica gris quintana, flamejada,
amb el cantell arrodonit, de dimensions 80x12x80(h) cm,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària. Inclou
part proporcional de peça tipus bústia, peces d'alçada variable en
lateral rampa tarima, rejuntat amb beurada líquida de C.P.
netejada amb esponja, juntes de gir en corbes del carrer i
separadors en tota l'extensió de col·locació. Tot complet i acabat
segons projecte. (P - 58)

118,48

12,300

1.457,30

20 F961ZR13

m

R1.3_Vorada recta de pedra granítica gris quintana, flamejada,
remuntable, de secció trapezoidal, dimensions de les bases 10cm
i 20cm i alçades 8cm i 15cm, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
20 a 25 cm d'alçària. Inclou part proporcional de peça tipus bústia,
rejuntat amb beurada líquida de C.P. netejada amb esponja,
juntes de gir en corbes del carrer i separadors en tota l'extensió
de col·locació. Tot complet i acabat segons projecte. (P - 59)

64,21

34,800

2.234,51

21 F961ZR14

m

R1.4_Vorada recta de pedra granítica gris quintana, flamejada,
amb el cantell arrodonit, de dimensions 80x12x42(h) cm,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària. Inclou
part proporcional de peça tipus bústia, rejuntat amb beurada
líquida de C.P. netejada amb esponja, juntes de gir en corbes del
carrer i separadors en tota l'extensió de col·locació. Tot complet i
acabat segons projecte. (P - 60)

72,64

16,800

1.220,35

22 F973ZJOC

m

Peça de remat d'amplada 10 cm, de granit gris quintana, amb
acabat flamejat, de dimensions 10x30 cm i 5 cm de gruix, amb 1
cantell arrodonit, col·locat amb morter de ciment 1:3, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada
segons replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el
morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert de
junts amb beurada líquida de C.P., netejada amb esponja, juntes
de gir en corbes del carrer i separadors en tota l'extensió de
col·locació. Tot complet i acabat segons projecte. (P - 65)

24,10

34,800

838,68

23 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 - 63)

93,86

2,088

195,98

24 F97ZZ240

m

Encofrat a dues cares per a rigoles, amb fustes, d'una alçària <=
50 cm (P - 70)

6,29

34,800

218,89

25 F973Z12A

m

R2.1_Rigola d'amplada 30 cm, de granit gris quintana, amb
acabat flamejat, de dimensions 20x30 cm i 8 cm de gruix,
col·locat amb morter de ciment 1:3, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons
replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el morter
d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert de junts
amb beurada líquida de C.P., netejada amb esponja, juntes de gir
en corbes del carrer i separadors en tota l'extensió de col·locació.
Tot complet i acabat segons projecte. (P - 64)

52,59

53,500

2.813,57

26 F973ZT2A

m

R2.2_Rigola d'amplada 10 cm, de granit gris quintana, amb
acabat flamejat, de dimensions 10x30 cm i 7 cm de gruix,
col·locat amb morter de ciment 1:3, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons
replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el morter
d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert de junts
amb beurada líquida de C.P., netejada amb esponja, juntes de gir
en corbes del carrer i separadors en tota l'extensió de col·locació.
Tot complet i acabat segons projecte. (P - 68)

24,76

27,700

685,85

27 F973ZR31

m

R3.1_Rigola d'amplada 30 cm, de Pòrfir Patagònic, de
dimensions Lx30 cm i 7 cm de gruix, cara superior natural i
cantells asserrats, col·locat amb morter de ciment 1:3, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada

31,12

87,800

2.732,34

2.722,67

543,66

428,17

2.311,81

EUR

Pàg.: 6

EUR
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Pàg.: 7

part proporcional de col·locació a nivell de totes les tapes de
serveis que quedin afectades per les obres. Tot complet i acabat
segons projecte. (P - 78)

segons replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el
morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert de
junts amb beurada líquida de C.P., netejada amb esponja, juntes
de gir en corbes del carrer i separadors en tota l'extensió de
col·locació. Tot complet i acabat segons projecte. (P - 66)
28 F973ZR32

m

R3.2_Rigola d'amplada 20 cm, de Pòrfir Patagònic, de
dimensions 10x10 cm i 7 cm de gruix, cara superior natural i
cantells asserrats, col·locat amb morter de ciment 1:3, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada
segons replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el
morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert de
junts amb beurada líquida de C.P., netejada amb esponja, juntes
de gir en corbes del carrer i separadors en tota l'extensió de
col·locació. Tot complet i acabat segons projecte. (P - 67)

20,52

3,800

m

Vorada de material i mides iguals a l'existent, col·locada. Tot
inclòs. (P - 56)

55,18

21,400

1.180,85

30 F961ZZM2

m

M2_Peces especials tipus vorada recta de pedra granítica gris
quintana, flamejada, remuntable, de secció trapezoidal, de 40 cm
d'amplada i 16 cm i 31 cm d'alçada, amb el cantell superior
arrodonit, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària. Inclou part proporcional de peça tipus bústia, rejuntat
amb beurada líquida de C.P. netejada amb esponja, juntes de gir
en corbes del carrer i separadors en tota l'extensió de col·locació.
Tot complet i acabat segons projecte. (P - 61)

123,15

34,800

4.285,62

31 F9B4ZM15

u

Enmarcat d'escossell M1.5 de Ø120 cm, mides exteriors del marc
150x150 cm i 50 mm de gruix, amb peces especials de granit gris
quintana, acabat flamejat, especejament segons plànols de detall
de projecte, col·locades amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada
segons replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el
morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert de
junts de 2 mm amb beurada líquida de C.P. netejada amb
esponja i separadors de 2 mm en tot el perímetre de l'enmarcat.
Tot complet i acabat segons projecte. (P - 79)

161,42

2,000

322,84

Enmarcat de jardinera M4 de Ø160 cm, mides exteriors del marc
193x193 cm i 50 mm de gruix, amb peces especials de granit gris
quintana, acabat flamejat, especejament segons plànols de detall
de projecte, col·locades amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada
segons replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el
morter d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert de
junts de 2 mm amb beurada líquida de C.P. netejada amb
esponja i separadors de 2 mm en tot el perímetre de l'enmarcat.
Tot complet i acabat segons projecte. (P - 80)

231,13

M5_Vorada recta de pedra granítica gris quintana, flamejada,
amb dos cantells arrodonits, de dimensions 60x12x80(h) cm,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària. Inclou
part proporcional de peça tipus bústia, peces d'alçada variable en
lateral rampa tarima, rejuntat amb beurada líquida de C.P.
netejada amb esponja, juntes de gir en corbes del carrer i
separadors en tota l'extensió de col·locació. Tot complet i acabat
segons projecte. (P - 62)

141,58

M5_Paviment de pedra de granit gris quintana, amb acabat
flamejat, 5 cm de gruix, inclòs peces especials per a graons,
col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada segons
replanteig, amb beurada de ciment pòrtland sobre el morter
d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou reblert de junts
de 5 mm de gruix amb beurada líquida de C.P. netejada amb
esponja, separadors de 5 mm en tota l'extensió de col·locació i

133,45

33 F961ZZM5

34 F9B4ZA60

u

m

m2

35 E83CZGG5

u

M5_Revestiment de la base de formigó dels armaris
d'instal·lacions amb pedra de granit, acabat flamejat, col·locada
amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888). Inclou tots els materials i treballs necessaris per
a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte. (P - 4)

410,36

2,000

820,72

36 E83CZPG5

u

M9_Revestiment de la base de formigó de la font amb lloses de
pedra de Pòrfir Patagònic, col·locada amb adhesiu C2 TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte. (P 5)

240,20

1,000

240,20

37 145CZ172

u

P5_Formació d'escala de servei, de 80 cm d'amplada i 7 graons,
a base de llosa de formigó armat HA-25/B/10/IIa, de 15 cm de
gruix, armada amb malla electrosoldada ME 20x20 cm D:8-8 mm,
inclòs formació dels graons amb matavius de 2x2 cm, amb
encofrat per anar vist. Inclou acabat remolinat i fonament de
formigó HA-25/B/10/IIa, armat amb barres d'acer corrugat B500S,
inclòs encofrat. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a
la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte. (P - 1)

403,15

1,000

403,15

38 481RZT33

m2

Reparació de la base de façanes afectades per l'actuació en el
paviment de les voreres, amb arrencada i repicat de revestiments
i peces existents malmeses, inclòs ajustos de cotes dels
accessos, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor, i posterior reposició amb un acabat igual a l'existent,
col·locat convenientment. (P - 3)

55,23

6,402

353,58

77,98

29 F961Z8GD

32 F9B4ZMM4

Pàg.: 8

TOTAL

2,000

462,26

CAPÍTOL

OBRA

01
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CAPÍTOL

05

CLAVEGUERAM

SUBCAPÍTOL

01

CLAVEGUERAM

NUM. CODI

20,050

2,100

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

FD5JZC5E

m

Caixa per a embornal sorrer, de forma trapezoidal, dos costats de
mides 0,90 m cadascun, dos costats de mides 0,20 m cadascun i
un costat de 0,982 m (mides interiors), amb parets de 14 cm de
gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l amb
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I, armada segons plànols
amb barres corrugades d'acer B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, sobre capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/40/I. Inclou formació de mitjacanya en tot el
perímetre. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
detall de projecte.
(P - 99)

428,37

1,200

514,04

2

FD5ZZTA4

u

Reixa d'embornal, abatible i amb tanca, disseny segons projecte,
de forma trapezoidal, dos costats de mides 1,00 m cadascun, dos
costats de mides 0,30 m cadascun i un costat de 1,082 m;
bastiment de perfil en L5.5.1 d'acer galvanitzat collat a obra i reixa
elaborada amb pletines d'acer galvanitzat de 4x1 cm, tota la
tornilleria tipus Allen. La reixa haurà de tenir el vist-i-plau de
CLABSA. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
especificacions de detalls de projecte. (P - 105)

208,90

1,000

208,90

3

FD5JZG5E

m

Caixa per a embornal de 70x30 cm (mides interiors), amb parets

230,06

23,400

5.383,40

2.838,68

280,25

EUR

138.245,80

01.04

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pàg.: 9

Pàg.: 10
pany. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
especificacions de detalls de projecte. (P - 110)

de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l amb solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I, armada segons
plànols amb barres corrugades d'acer B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, sobre capa de neteja i anivellament de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/40/I. Inclou formació de mitjacanya en
tot el perímetre. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a
la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
detall de projecte. (P - 100)
4

FD5ZZGA4

u

Reixa d'embornal de fosa, amb angle d'obertura superior a 90º,
de barres inclinades, tipus Barcelona 1, per a embornal de 70x30
cm, col·locat amb morter. La reixa ha de complir amb la normativa
vigent UNE EN-124 i el regalament AENOR RP 0023 i han d'estar
homologats per CLABSA. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons especificacions de detalls de projecte. (P - 103)

78,01

4,000

312,04

5

FD5ZZCA4

u

Reixa d'embornal de fosa, abatible, tipus BCN P7, classe C250,
per a embornal de 70x30 cm, col·locat amb morter. La reixa ha de
complir amb la normativa vigent UNE EN-124 i ha d'estar
homologada per CLABSA. Inclou tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons especificacions de detalls de projecte.

116,03

8,000

928,24

Bastiment i tapa cega per embornal de fosa dúctil, abatible i amb
tanca, model M-2 de Fundició Fàbregas, dimensions de la tapa
449x269 mm, col·locat amb morter. Tapa de classe C250, acabat
pintat negre asfàltic. La reixa ha de complir amb la normativa
vigent UNE EN-124 i el regalament AENOR RP 0023. Inclou tots
els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de
projecte. (P - 104)

93,66

7,000

655,62

Formació de pou quadrat de 120x120 cm de mides interiors, amb
parets, base i sostre de 30 cm de gruix, de formigó armat, inclòs
encofrat i formació de forats passatubs en els laterals del pou, per
a tubs de qualsevol diàmetre, formació de mitja canya
d'emmotllament del tub, formació d'obertura en la tapa superior
de Ø70 cm per a registre del pou i tots els materials i treballs
necesaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons detalls de projecte. (P - 108)

387,91

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 - 109)

19,29

Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible tipus Norinco o equivalent, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter d'alta resistència especial. El bastiment i la tapa han de
complir la norma AENOR RP 0023. Pintat amb pintura
hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i antidesplaçament,
amb sistema de bloqueig antiretorn i amb pany. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons especificacions de detalls de
projecte. (P - 111)

372,73

11 FD7JZ400

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa
i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U,
de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa sobre solera de
formigó de 10 cm de gruix, lligat a la solera amb filferro i reblert
amb formigó fins a 10 cm per sobre el tub. Inclou vibrat i curat del
formigó, formació de connexions amb clips enganxats o mecànics
per a tubs de tots els diàmetres, amb formació de forat amb broca
de corona i col·locació de tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida, segons especificacions
del fabricant. Tot complet i acabat segons plànols de projecte. (P 107)

79,83

19,000

1.516,77

12 FD7JZ250

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa
i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U,
de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa sobre solera de
formigó de 10 cm de gruix, lligat a la solera amb filferro i reblert
amb formigó fins a 10 cm per sobre el tub. Inclou vibrat i curat del
formigó, formació de connexions amb clips enganxats o mecànics
per a tubs de tots els diàmetres, junta elàstica triple llavi, amb
formació de forat amb broca de corona i tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida,
segons especificacions del fabricant. Tot complet i acabat segons
plànols de projecte. (P - 106)

42,26

96,000

4.056,96

13 F21DZTN1

u

Connexió de col·lector existent, possiblement de formigó, a pou
de nova construcció. Diàmetre del col·lector Ø300. Inclou talls
amb serra de disc, formació de forats amb broca de corona,
peces especials de connexionat i sellats, part proporcional de
formació de by-pass per a mantenir el col·lector en funcionament
durant l'execució de les obres, càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor i tots els mitjans, materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons projecte. (P - 22)

348,85

1,000

348,85

14 F21DZTN4

u

Connexió de col·lector nou de PVC a pou existent. Diàmetre dels
col·lectors de PVC Ø250. Inclou formació de forat en pou existent
amb broca de corona, peces especials de connexionat i sellats,
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i tots els
mitjans, materials i treballs necessaris per a la correcta execució
de la partida. Tot complet i acabat segons projecte. (P - 23)

312,85

3,000

938,55

15 F21DZTN6

u

Connexió de col·lector nou de PVC de Ø250 mm a col·lector
existent, possiblement de formigó, de Ø250. Inclou peces
especials de connexionat i sellats, càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor i tots els mitjans, materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons projecte. (P - 24)

149,48

1,000

149,48

reixa de fosa tipus BCN P7 de Norinco o similar equivalent, per a
embornal, classe C250, homologada per CLABSA (P - 102)
6

7

8

9

FD5ZZMOF

FDD2Z010

FDDZS005

FDDZZTD4

10 FDDZZTC4

u

m

u

u

u

Bastiment rodó sense quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible tipus Norinco o equivalent, pas lliure de
700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter d'alta resistència especial. El bastiment i la
tapa han de complir la norma AENOR RP 0023. Pintat amb
pintura hidrosoluble negra, amb junt elàstic antisoroll i
antidesplaçament, amb sistema de bloqueig antiretorn i amb

6,150

23,000

3,000

2.385,65

443,67

1.118,19

TOTAL

372,73

3,000

1.118,19

SUBCAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS

CAPÍTOL

05

CLAVEGUERAM

SUBCAPÍTOL

02

DRENATGES

NUM. CODI
1

EUR

G7614A06

20.078,55

01.05.01

UA
m2

DESCRIPCIÓ
Membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1 mm,
d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada
adherida amb adhesiu de cautxú sintètic (P - 201)

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

25,84

83,434

2.155,93

EUR
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PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pàg.: 11

2

FD5L4583

m2

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb dos
geotèxtils de polipropilè adherits en les dues cares, amb nòduls
de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament
vertical (P - 101)

15,51

83,434

1.294,06

3

FD5AZ705

m

Tub ranurat de PVC de D=200 mm, per a drenatges, connectat a
xarxa de clavegueram (P - 98)

12,90

40,350

520,52

4

FD5AZ605

m

Tub ranurat de PVC de D=160 mm, per a drenatges, connectat a
xarxa de clavegueram (P - 97)

8,61

34,800

299,63

5

F228AH00

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 38)

44,14

14,124

623,43

6

F9231J10

m3

Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, grandària
màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P 54)

45,61

13,240

603,88

7

F7B451E0

m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (P - 52)

2,58

197,489

509,52

TOTAL

SUBCAPÍTOL

Pàg.: 12
a 4 h per estació en passos d'1 min., de 8 a 32 estacions, model
ICC HUNTER amb possibilitat de 8 arrencades per dia i
programa, amb piles standard de 9v, amb circuit d'arrencada de
bomba, carcassa de plàstic estanca i preparat per a muntatge
mural interior, totalment col.locat, incloses totes les connexions
elèctriques, tant del circuit d'alimentació del programador, com
dels elements governats per aquest. Inclou tots els treballs i
materials necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte. (P - 154)

6

FJSC2ACA

u

Sensor de pluja regulable amb proteccióantivandàlica en acer
inoxidable per a instal·lació amb cables, instal·lat a una alçària
màxima d'1,5 m i calibrat (P - 155)

318,50

1,000

318,50

7

FJSDZZGC

u

Pericó de 120x60x60 amb comptador de 3-4 m3/h, inclòs claus i
vàlvules, pericó de paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat
inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiments i
tapes de 60x60 cm segons especificacions de Parcs i Jardins.
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte i
Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.

1.209,69

1,000

1.209,69

8

FJSDZT0G

u

Pericó de 120x60x60 amb by-pass mestre de 2'' de bronze, amb
claus i vàlvules, pericó de paret de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat
inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiments i
tapes de 60x60 cm segons especificacions de Parcs i Jardins.
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte i
Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins.

803,69

1,000

803,69

6.006,97

01.05.02

(P - 163)
OBRA

01

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS

CAPÍTOL

06

AIGUA

SUBCAPÍTOL

01

XARXA DE REG

NUM. CODI
1

2

EJM1ZM10

FG31ZEAP

UA
u

m

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

Escomesa d'aigua per abastament de la xarxa de reg, des del
punt de connexió fins a comptador, inclòs formació de rases,
canonades, vàlvules, connexions, reposició de paviments, gestió
de residus i tots els treballs, materials i mitjans necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet, acabat i en
funcionament segons projecte i companyia subministradora. (P 9)

500,00

1,000

500,00

Escomesa elèctrica per abastament de la xarxa de reg, des del
punt de connexió fins a programador, inclòs formació de rases,
canonades, vàlvules, connexions, reposició de paviments, gestió
de residus i tots els treballs, materials i mitjans necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet, acabat i en
funcionament segons projecte i companyia subministradora i
REBT.

400,00

(P - 162)
FJSDZG0G

u

Pericó de 60x60x60 amb by-pass sectorial senzill de 1'' 1/2 de
bronze (per a xarxes secundàries de Ø50 mm), amb filtre de 300
micres, amb claus i vàlvules, inclòs reductor de pressió de 10 a
0.5 atm, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat
inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiment i tapa
segons especificacions de Parcs i Jardins. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte i Plec de Condicions
vigent de Parcs i Jardins. (P - 158)

792,79

1,000

792,79

10 FJSDZC0G

u

Pericó de 60x60x60 amb by-pass sectorial senzill de 1'' de bronze
(per a xarxes secundàries de Ø40 mm), amb filtre de 300 micres,
amb claus i vàlvules, inclòs reductor de pressió de 10 a 0.5 atm,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i
lliscat interior i fons de grava i bastiment i tapa segons
especificacions de Parcs i Jardins. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons projecte i Plec de Condicions vigent de
Parcs i Jardins. (P - 157)

767,79

1,000

767,79

11 FJSDZPRG

u

Pericó de registre de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,pres amb
morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior
i fons de grava i bastiment i tapa segons especificacions de Parcs
i Jardins. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte i Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins. (P - 161)

245,64

4,000

982,56

12 FDG3Z457

m

Canalització amb tub de PVC rígid de 110 mm de diàmetre
nominal, inclòs rebliment amb formigó de resistència 20 n/mm2,
col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i

16,12

32,000

515,84

9

1,000

400,00

(P - 140)
3

FG31ZIEL

m

Instal.lació elèctrica a base de cable tipus mànega de 1000V
amb una secció de 4x2,5 mm2, col·locat en tub de polietilè de 90
mm de diàmetre, en distribució en canalització protegida o
superior fins a mecanismes de comandament de xarxa, inclòs
connexionat amb els mateixos. Tot complet i instal·lat segons
REBT i plecs de . (P - 141)

7,52

40,000

300,80

4

FG1BZTPR

u

Armari per a programador de reg, de polièster reforçat amb fibra
de vidre tipus Himel PLD-85/00, de 850x465x320 mm, amb juntes
d'estanquitat i placa de muntatge aïllant, amb pany amb clau
estàndard 405, totalment instal·lat, connectat i provat, collat sobre
base de formigó amb tubulars per a connexió a escomesa
elèctrica i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i
muntatge. Inclou la base de formigó i tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons projecte. (P - 132)

1.047,24

1,000

1.047,24

FJSAZGCM

u

Programador autònom de doble programa, amb control
d'aportació d'aigua, amb temps de programació des de 1 min. fins

995,91

5

1,000

995,91

EUR

EUR
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PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pàg.: 13

de la partida. Tot complet i acabat segons projecte i Plec de
Condicions vigent de Parcs i Jardins. (P - 165)

avís de plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Inclou lloguer de camió grua per elevació del cubilot. (P 112)
13 FFB29455

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 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 (P - 130)

12,26

43,000

527,18

14 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 (P - 129)

9,31

92,000

856,52

15 FFB27455

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 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 (P - 128)

7,33

142,000

1.040,86

16 FG21ZT63

m

Tub de PVC rígid de 140 mm de diàmetre nominal, per protecció
de canalitzacions de reg de Ø63 mm en pas per zones
pavimentades, col·locat al fons de la rasa (P - 136)

8,88

43,000

381,84

17 FG21ZT50

m

Tub de PVC rígid de 110 mm de diàmetre nominal, per protecció
de canalitzacions de reg de Ø50 mm en pas per zones
pavimentades, col·locat al fons de la rasa (P - 135)

7,03

92,000

646,76

18 FG21ZT40

m

Tub de PVC rígid de 90 mm de diàmetre nominal, per protecció
de canalitzacions de reg de Ø40 mm en pas per zones
pavimentades, col·locat al fons de la rasa (P - 134)

5,83

110,000

641,30

Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i
ràcord de connexió tipus Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó
i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida
amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió
amb la canonada, instal·lada (P - 151)

254,04

Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 40 cm, instal·lada
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
(P - 152)

2,88

Anella per a reg per degoteig amb tub de polietilè de densitat
baixa de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 30 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, per
a un cabal de 3,5 l/h, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat
perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i
el tancament de la rasa inclosos. Inclou part proporcional de
connexió a xarxa secundària de 40 mm de diàmetre, inclòs peces
especials i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida.
(P - 153)

14,44

Pericó de 60x60x60 cm amb desguás i válvula racord pla manual
de 1'' 1/2 per rentatge manual de xarxa de degoteig en parterre
(per a xarxes secundàries de Ø50 mm), amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb morter M-80,
tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior, amb el fons
formigonat i bastiment i tapa segons especificacions de Parcs i
Jardins. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte i Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins. (P - 166)

393,27

Pericó de 60x60x60 cm amb válvula de descàrrega automàtica de
1'' 1/2 per xarxa de degoteig en parterre (per a xarxes
secundàries de Ø50 mm), amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i
acabat inclòs arrebossat i lliscat interior, amb el fons formigonat i
bastiment i tapa segons especificacions de Parcs i Jardins. Inclou
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució

423,27

19 FJS1U065

20 FJS5ZT32

21 FJS5ZT62

22 FJSDZZRT

23 FJSDZZRA

u

m

u

u

u

Pàg.: 14

2,000

24 FJSDZGRT

u

Pericó de 60x60x60 cm amb desguás i válvula racord pla manual
de 1'' 1/4 per rentatge manual de xarxa de degoteig de l'arbrat
(per a xarxes secundàries de Ø40 mm), amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, pres amb morter M-80,
tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior, amb el fons
formigonat i bastiment i tapa segons especificacions de Parcs i
Jardins. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte i Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins. (P - 160)

383,27

1,000

383,27

25 FJSDZGRA

u

Pericó de 60x60x60 cm amb válvula de descàrrega automàtica de
1'' 1/4 per xarxa de degoteig de l'arbrat (per a xarxes secundàries
de Ø40 mm), amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat
inclòs arrebossat i lliscat interior, amb el fons formigonat i
bastiment i tapa segons especificacions de Parcs i Jardins. Inclou
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució
de la partida. Tot complet i acabat segons projecte i Plec de
Condicions vigent de Parcs i Jardins. (P - 159)

413,27

1,000

413,27

26 ED7FR114

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de
formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 7)

47,84

10,000

478,40

27 F21DZMMO

u

Connexió de tubs de desguàs de la xarxa de reg a la xarxa de
sanejament (connexió a clavegueró, a embornal...) Inclou totes
les peces, materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

110,50

2,000

221,00

4,76

34,000

161,84

508,08

(P - 19)
28 FG21ZK1G
46,800

TOTAL

19,000

274,36

SUBCAPÍTOL

2,000

16.937,35

01.06.01
01

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS

CAPÍTOL

06

AIGUA

SUBCAPÍTOL

02

ABASTAMENT FONT

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

FJSZZG1F

u

Escomesa d'aigua per abastament de la font, des del punt de
connexió fins a comptador, inclòs formació de rases, canonades,
vàlvules, connexions, reposició de paviments, gestió de residus i
tots els treballs, materials i mitjans necessaris per a la correcta
execució de la partida. Tot complet, acabat i en funcionament
segons projecte i companyia subministradora. (P - 167)

500,00

1,000

500,00

2

FJSDZZGF

u

Pericó de 120x60x60 amb comptador DN13, inclòs claus i
vàlvules, pericó de paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat
inclòs arrebossat i lliscat interior i fons de grava i bastiments i
tapes de 60x60 cm segons especificacions de projecte. Inclou
tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució
de la partida. Tot complet i acabat segons projecte.

887,54

1,000

887,54

422,55

1,000

422,55

786,54

846,54

(P - 164)
3

EUR

Tub rigíd de diàmetre el doble que la canalització col·locat com a
passatubs en arquetes i altres. (P - 133)

OBRA

NUM. CODI

2,000

u

134,78

FJSDZA0G

u

Pericó de pas de calçada de 60x60x60 amb vàlvules de bronze
1/2'', amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, pres amb morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat
i lliscat interior i fons de grava i bastiment i tapa segons
especificacions de projecte. Inclou tots els materials i treballs

EUR
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PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pàg.: 15

Pàg.: 16
Driver de corrent constant; regulació 1-10V, DALÍ, regulador en
capcelera, línia de comandament, sensor de moviment, regulació
autònoma de 5 nivells; Norma EN60598-1 / IEC 55015.
Característiques elèctriques: consum LED configurable de 10 W a
63 W, tensió de funcionament 220-240 V 50-60 Hz, protecció
elèctrica 4/4 kV (opcionalment 10/10 kV), classe elèctrica Classe I
o Classe II segons configuració, factor de potència >=0,90. Inclou
drivers, pintat amb Rilsan, fonaments i tots els materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons projecte i especificacions del fabricant. (P - 149)

necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot complet i
acabat segons projecte. (P - 156)
4

FJSDZPRG

u

Pericó de registre de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,pres amb
morter M-80, tot complet i acabat inclòs arrebossat i lliscat interior
i fons de grava i bastiment i tapa segons especificacions de Parcs
i Jardins. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte i Plec de Condicions vigent de Parcs i Jardins. (P - 161)

245,64

1,000

245,64

5

FDG3Z457

m

Canalització amb tub de PVC rígid de 110 mm de diàmetre
nominal, inclòs rebliment amb formigó de resistència 20 n/mm2,
col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de protecció i
avís de plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Inclou lloguer de camió grua per elevació del cubilot. (P 112)

16,12

5,000

80,60

Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P 127)

6,97

6

FFB14655

m

5,000

34,85

7

ED7FR114

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de
formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 7)

47,84

4,000

191,36

8

F21DZQMO

u

Connexió de tubs de desguàs de la font a la xarxa de sanejament
(connexió a clavegueró, a embornal...) Inclou totes les peces,
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte.

110,50

1,000

110,50

(P - 20)
TOTAL

SUBCAPÍTOL
01

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS

CAPÍTOL

07

ENLLUMENAT PÚBLIC

SUBCAPÍTOL

01

ENLLUMENAT

NUM. CODI
1

2

FHR1ZZZZ

FHR1Z6P1

UA
u

u

DESCRIPCIÓ

SUBCAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS

CAPÍTOL

07

ENLLUMENAT PÚBLIC

SUBCAPÍTOL

02

DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA

NUM. CODI

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

Instal·lació d'enllumenat totalment acabada segons plànols,
memòries, plecs de condicions i normativa vigent. Inclou redacció
de l'As Built de l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes
elèctrics, etc. tal i com s'ha realitzat a l'obra i el plastificat dels
esquemes per col·locar-los als quadres i la legalització, incloses
les taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i les taxes de registre
de l'OGE i les taxes de les inspeccions inicials. Composta per les
següents partides : (P - 150)

0,00

1,000

0,00

En1_Columna amb il·luminació incorporada, model Mínima de
Roura. Característiques de la columna: columna d'acer estructural
tubular EN10219 S235JRH, de secció Ø100 mm i alçada 4 m,
fixada amb pletina metàl·lica i 4 perns M16x450 mm, portella de
registre enrasada de 300x85 mm, acabat galvanitzat per immersió
en calent segons EN ISO 1461:1999, acabat pintat termolacat de
color gris fosc, Norma EN 40-5. Característiques lumíniques: 16
ut de LEDs d'alta eficàcia, rendiment del 94%, temperatura de
color 3.000 K / 4.000 K, índex de reproducció cromàtic >70, vida
útil L70B10 80.000 h. Ta=25ºC. 350 mA, rang de temperatura de
funcionament de -20ºC a 50ºC, flux lluminós configurable de
2.103 a 7.225 lm, eficàcia del LED de 115,4 a 138,5 lm/W,
eficàcia de la lluminària de 107 a 130 lm/W, font d'alimentació

1.451,46

9,000

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

FG31ZZZZ

m

Instal·lació de distribució d'energia totalment acabada segons
plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent. Inclòs
redacció de l'As Built de l'instal·lació, memòria, plànols,
esquemes elèctrics, etc. tal i com s'ha realitzat a l'obra i el
plastificat dels esquemes per col·locar-los als quadres i la
legalització incloses les taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i
les taxes d'Indústria. Composta per les següents partides : (P 142)

0,00

1,000

0,00

2

FG13ZZ02

u

Conversió de la línia aèrea de l'enllumenat a línia soterrada.
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta
execució de la partida, inclòs arquetes amb bastiment i tapa i tub
metàl·lic de protecció de 2 m de longitud. Tot complet, acabat i en
funcionament segons normativa vigent. (P - 131)

363,28

4,000

1.453,12

3

FG31Z578

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ, pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat aeri (P - 139)

12,56

70,000

879,20

4

FG319554

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 137)

5,32

153,000

813,96

5

FG319674

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 138)

12,12

70,000

848,40

6

FDG51311

m

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres
seleccionades (P - 113)

4,89

191,000

933,99

7

FDG5Z657

m

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90
mm de diàmetre nominal, de doble capa, inclòs rebliment amb
formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i
col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la part
superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió
grua per elevació del cubilot. (P - 115)

16,48

20,000

329,60

8

FDK2UCZZ

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm
i 60 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada
sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix (P - 119)

75,79

19,000

1.440,01

9

FDKZZ154

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter. Tot
complet i acabat segons projecte. (P - 124)

119,52

19,000

2.270,88

10 FDK2Z2G7

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix (P - 120)

117,84

1,000

117,84

13.063,14

EUR

13.063,14

01.07.01

2.473,04

01.06.02

OBRA

TOTAL

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

PRESSUPOST
11 FDKZZZ54

TOTAL

u

SUBCAPÍTOL

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 60x60
cm, col·locat amb morter. Tot complet i acabat segons projecte.
(P - 126)

01

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS

CAPÍTOL

07

ENLLUMENAT PÚBLIC

SUBCAPÍTOL

03

QUADRES ELÈCTRICS

1

2

3

FHGAZZZZ

FHGAZ01Y

FHGAZZ1Y

TOTAL

UA
u

u

u

SUBCAPÍTOL

DESCRIPCIÓ
Instal·lació de quadres eléctrics totalment acabada segons
plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent. Inclós
redacció del As Built de l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes
eléctrics, etc. tal i com s'ha realitzat a l'obra i el plastificat dels
esquemes per col·locar-los als quadres i la legalització incloses
les taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i les taxes d'Industria.
Composta per les següents partides : (P - 148)

0,00

1,000

0,00

Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable,
amb 4 sortides, tipus Monolit-0 d'Arelsa o equivalent, totalment
instal.lat, connectat i provat. S´inclou base de formigó d'ancoratge
i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge.
L'armari incorpora el següent equipament:
- Automàtic de 40A 4 pols
- Diferencial de 40A 4 Pols 300 mA
- Una presa de corrent Cetac de 32A
- Una presa Shuko de 16A, accessible des de l'exterior
Tot complet i acabat segons projecte. (P - 146)

3.625,10

Adequació del quadre d'enllumenat existent (J). Creació de nova
línia a equipar amb:
- Cable de 5x16 mm2
- Seccionador: mateix amperatge que l'IGA del quadre nou (40A 4
pols)
- Diferencial: 40A 4 pols. 500 mA selectiu
Tot complet i acabat segons projecte i normativa vigent. (P - 147)

1.447,95

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS

07

ENLLUMENAT PÚBLIC

SUBCAPÍTOL

04

POSTA A TERRA

2
3
4

FG38ZZZZ

FG380907
FGD2111D
EGD31100

TOTAL

SUBCAPÍTOL

u

m
u
U

DESCRIPCIÓ

01

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS

CAPÍTOL

08

SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

FDG5Z677

m

Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de
160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, inclòs rebliment
amb formigó de resistència 20 n/mm2, col·locat amb cubilot, i
col·locació de dues bandes de protecció i avís de plàstic a la part
superior de la rasa. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a la correcta execució de la partida. Inclou lloguer de camió
grua per elevació del cubilot. (P - 116)

40,22

5,000

201,10

2

FDK2ZE17

u

Pericó de registre de formigó prefabricat, inclòs tapa, per a
serveis de companyies, col·locat sobre solera de formigó HM-20
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Tot complet i acabat segons plec de les companyies.
(P - 122)

385,56

2,000

771,12

TOTAL
1,000

3.625,10

CAPÍTOL

1,000

01

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS

CAPÍTOL

09

TELECOMUNICACIONS

UA

Instal·lació de posta a terra totalment acabada segons plànols,
memòries, plecs de condicions i normativa vigent. Inclòs redacció
de l'As Built de l'instal·lació, memòria, plànols, esquemes
elèctrics, etc. tal i com s'ha realitzat a l'obra i el plastificat dels
esquemes per col·locar-los als quadres i la legalització incloses
les taxes de visat del Col·legi d'Enginyers i les taxes d'Indústria.
Composta per les següents partides : (P - 144)

0,00

1,000

0,00

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra (P - 143)

12,05

Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de
superfície 0,2 m2, de 2 mm de gruix i soterrada (P - 145)

78,23

Soldadura aluminotèrmica per xarxa de posta a terra de 35 a 50
mm2 de secció i part proporcional de motlle de grafic per a
soldadures (P - 8)

40,44

9,000

1.843,65
704,07
363,96

2.911,68

EUR

IMPORT

Canalització amb dos tubs de PVC llis interior, de ø 110 mm, amb
guies de plàstic, inclòs rebliment amb formigó de resistència 20
n/mm2, col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de
protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots
els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Inclou lloguer de camió grua per elevació del cubilot. Es
garantirà el servei als usuaris durant l'execució del nou traçat,
amb els mitjans i feines necessaris. (P - 114)

25,62

125,000

3.202,50

2

FDG5ZZ63

m

Canalització amb dos tubs de PVC llis interior, de ø 63 mm, amb
guies de plàstic, inclòs rebliment amb formigó de resistència 20
n/mm2, col·locat amb cubilot, i col·locació de dues bandes de
protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa. Inclou tots
els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Inclou lloguer de camió grua per elevació del cubilot. Es
garantirà el servei als usuaris durant l'execució del nou traçat,
amb els mitjans i feines necessaris. (P - 117)

18,33

116,000

2.126,28

3

FDK2ZA17

u

Pericó de registre de formigó prefabricat tipus D H-I, amb tapa
metàl·lica, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera
de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix. Tot complet i acabat
segons especificacions de companyia. (P - 121)

874,93

3,000

2.624,79

4

FDK2ZJ17

u

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M H-III,
per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix. Tot complet i acabat segons
especificacions de companyia. (P - 123)

169,06

8,000

1.352,48

CAPÍTOL

9.306,05

01.09

OBRA

01

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS

CAPÍTOL

10

SENYALITZACIÓ

SUBCAPÍTOL

02

NUM. CODI
9,000

AMIDAMENT

m

TOTAL
153,000

PREU

FDG5Z110

5.073,05

IMPORT

DESCRIPCIÓ

1

1.447,95

AMIDAMENT

972,22

01.08

OBRA

NUM. CODI

PREU

01.07.04

OBRA

NUM. CODI

IMPORT

01

Pàg.: 18

9.229,52

01.07.03

UA

142,52

AMIDAMENT

CAPÍTOL

1

1,000

PREU

OBRA

NUM. CODI

142,52

01.07.02

OBRA

NUM. CODI

PRESSUPOST

Pàg.: 17

UA

DEFINITIVA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

FBB11251

u

Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat,
de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament (P - 95)

50,52

1,000

50,52

2

FBBZZP20

m

Suport circular de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 60 mm i 3
mm de gruix, per a senyalització vertical, col.locat amb fixacions

35,99

3,600

129,56

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES
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AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pàg.: 19
mecàniques a la façana. (P - 96)

3

FBA3ZT10

TOTAL

m2

SUBCAPÍTOL

Pintat sobre paviment de marques vials superficials, amb pintura
acrílica ciutat no reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual (P - 94)

1,500

01

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS

CAPÍTOL

11

EQUIPAMENT

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

F991ZM11

u

Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 80x80x20 cm i
de 8 mm de gruix, co.locat amb fonament i anellat de formigó (P 72)

110,67

5,000

553,35

2

F991ZM13

u

Escocell rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 140x100x20
cm i de 8 mm de gruix, co.locat amb fonament i anellat de formigó
(P - 73)

142,45

4,000

569,80

3

F991ZM14

u

Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 100 cm de
diàmetre, 20 cm d'alçària i 8 mm de gruix, col·locat amb fonament
i anellat de formigó (P - 74)

128,42

2,000

256,84

4

F991ZM15

u

Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de
diàmetre, 20 cm d'alçària i 8 mm de gruix, col·locat amb fonament
i anellat de formigó (P - 75)

146,66

2,000

293,32

5

FQB1ZT13

u

Jardinera d'acer galvanitzat, acabat termolacat color metàl·lic, de
160 cm de diàmetre, 60 cm d'alçada total (40 cm en superfície i
20 cm per ancoratge) i 4 mm de gruix, de disseny segons
projecte, col·locada amb ancoratges de Ø12 i anellat de formigó.
Inclou pintat amb Rilsan i tots els material i treballs necessaris per
a la correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte. (P - 174)

580,20

2,000

1.160,40

6

FQ21ZT65

u

Paperera tipus Barcelona, de 70 l de capacitat, d'acer amb acabat
esmaltat al foc, inclòs suports i fixacions, col·locada ancorada
amb dau de formigó (P - 168)

215,93

3,000

647,79

Joc infantil tipus Modular de la casa Colomer, model M-B3 sense
sostres metàl·lics, ref.: CLAS-J 203. (P - 173)

7.352,89

7
8

FQAMZM09
FQABZM01

u
u

13 FB12ZTAE

m

M16.1_Subministrament i col·locació de barana metàl·lica per a
trams RECTES, d'acer galvanitzat, de Nou-Parc, amb muntants
d'alçada 120 cm, de secció H, amb ànima de pletina de 85x8 mm
i ales de pletines de 50x8 mm, amb remat superior de pletina de
60x8 mm; panells d'alçada 93 cm, amb brèndoles de Ø12 mm i
marc de pletines 50x8 mm, excepte travesser superior que és de
pletina de 60x8 mm. Totes les brèndoles, pletines i tubs seran
d'acer galvanitzat; totes les arestes seran arrodonides, totes les
fixacions seran d'acer inoxidable. Col·locació de la barana amb
fixacions mecàniques sobre fonament corregut de formigó, també
inclòs. Inclou remat del travesser superior amb fusta tractada a
l'autoclau, secció segons detall de projecte i tots els materials i
treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. Tot
complet i acabat segons plànols de detall de projecte. (P - 93)

209,46

16,350

3.424,67

14 FB12ZCMA

m

M16.2_Subministrament i col·locació de barana metàl·lica per a
escales de manteniment, formada per passamans, tubs i angulars
de ferro, sense brèndoles. Tractament a base de granellat, activat
amb Pentol, neutralitzat, neteja acurada i passivador. Inclou tots
els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons detalls de projecte. (P - 92)

107,24

8,000

857,92

15 FB12ZAAE

m

M16.3_Subministrament i col·locació de barana metàl·lica per a
trams RECTES, d'acer galvanitzat, de Nou-Parc, amb muntants
d'alçada 100 cm, de secció H, amb ànima de pletina de 85x8 mm
i ales de pletines de 50x8 mm, amb remat superior de tub de
50x20 mm; panells d'alçada 83 cm, amb brèndoles de Ø12 mm i
marc de pletines 50x8 mm, excepte travesser superior que és de
tub de 50x20 mm. Totes les brèndoles, pletines i tubs seran
d'acer galvanitzat; totes les arestes seran arrodonides, totes les
fixacions seran d'acer inoxidable. Col·locació de la barana amb
fixacions mecàniques sobre fonament corregut de formigó, també
inclòs. Inclou part proporcional de portes d'accés i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons plànols de detall de projecte.
(P - 91)

180,60

35,200

6.357,12

9,53

189,61

01.10.02

OBRA

NUM. CODI

6,35

Pàg.: 20

TOTAL

Joc infantil amb molla de la casa Colomer, model Tortuga, ref.:
CLAS-M 108. (P - 171)

485,00

1,000
1,000

7.352,89

CAPÍTOL

27.128,05

01.11

OBRA

01
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CAPÍTOL

12

JARDINERIA

485,00
NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

FQABZT02

u

Joc infantil amb molla de la casa Colomer, model Porquet, ref.:
CLAS-M 102. (P - 172)

474,26

1,000

474,26

1

FR47ZN3F

u

Subministrament de Pinus pinea de perímetre entre 30 i 35 cm,
en contenidor (P - 190)

420,00

3,000

1.260,00

10 FQ31Z010

u

Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció antioxidant i
pintura oxirón, amb aixeta temporitzada de llautó i amb base de
pedra artificial prefabricada, model Barcino Romàntica C-10, de
Fàbregas, col·locada sobre el paviment o sobre una base de
formigó existent, amb fixacions mecàniques M10x100. Inclou
connexionat a xarxa d'aigua potable i a xarxa de sanejament i tots
els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte. (P - 169)

783,12

1,000

783,12

2

FR43Z4VT

u

Subministrament de Laurus nobilis piramidalis de 2 peus, d'alçària
de 225 a 250 cm, en contenidor (P - 187)

150,00

4,000

600,00

3

FR42Z82C

u

Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ (P - 186)

295,00

4,000

1.180,00

4

FR44Z21C

u

Subministrament de Paulownia tomentosa (P. imperialis) de
perímetre de 25 a 30 cm, amb l'arrel nua (P - 188)

70,00

2,000

140,00

5

FR469N3E

u

Subministrament de Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de
350 a 400 cm, en contenidor de 90 a 120 l (P - 189)

193,32

3,000

579,96

6

FR61Z479

u

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra, contenidor o arrel nua,
fins a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll
de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x100 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada
i compost, amb un contingut de matèria orgànica entre un 1,57 2,32% sms, amb una textura arenosa, exempta de materials amb
una granulometria superior als 8 mm, amb un pH entre 7,5-7,7 i

205,54

13,000

2.672,02

9

11 KQ41ZT03

u

Pilona de pedra granítica gris quintana, acabat flamejat, de
Ø30cm, d'alçada total 56 cm, col·locada amb morter 1:4 elaborat
a l'obra. Inclou base de formigó i tots les materials i treballs
necessaris per a la correcta execució de la partida. (P - 202)

410,67

1,000

410,67

12 FQ42ZP20

u

Pilona Barcelona fixa de 1000 mm d'alçada, formada per fust de
fosa gris de 100 mm de diàmetre i acabat pintat amb imprimació
fosfatant antioxidant i oxiron negre ferrític, anella d'acer inoxidable
de 84 mm de diàmetre exterior i acabat matitzat i senyal de
l'Ajuntament de la ciutat en relleu de 1,5 mm i alçada de 65 mm,
ancorada amb dau de formigó (P - 170)

134,65

26,000

3.500,90

EUR

EUR
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182)

un contingut en fertilitzant de l'ordre de 1-2 kg/m3 i estimulador
d'arrelament (1kg/m3), tot lliure de patògens, males herbes i
contaminants. Inclou col·locació de tub corrugat de 50 mm i 1,50
m de llargada, retenidors d'humitat, col·locació de geotextil
antiarrels quan la plantació es faci prop del pas d'instal·lacions, el
primer reg, càrrega de les terres sobrants a camió i tots els
materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la
partida. Tot complet i acabat segons projecte. (P - 197)
7

8

FR62Z389

FRZ22C23

u

u

Plantació de conífera amb pa de terra, contenidor o arrel nua, fins
a 5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació
de 120x120x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost, amb un contingut de
matèria orgànica entre un 1,57 - 2,32% sms, amb una textura
arenosa, exempta de materials amb una granulometria superior
als 8 mm, amb un pH entre 7,5-7,7 i un contingut en fertilitzant de
l'ordre de 1-2 kg/m3 i estimulador d'arrelament (1kg/m3), tot lliure
de patògens, males herbes i contaminants. Inclou col·locació de
tub corrugat de 50 mm i 1,50 m de llargada, retenidors d'humitat,
col·locació de geotextil antiarrels quan la plantació es faci prop
del pas d'instal·lacions, el primer reg, càrrega de les terres
sobrants a camió i tots els materials i treballs necessaris per a la
correcta execució de la partida. Tot complet i acabat segons
projecte. (P - 198)

240,36

Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada
en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 2,5 m de
llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2
abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 200)

42,73

3,000

19,000

811,87

u

Subministrament de Plumbago auriculata en contenidor de 3 l (P 193)

4,09

93,000

380,37

10 FR4FVM41

u

Subministrament de Parthenocissus tricuspidata Veitchii en
contenidor de 3 l (P - 192)

6,69

24,000

160,56

u

Subministrament de Lobularia Maritima, en contenidor de 3 l (P 191)

4,00

58,000

232,00

12 FR4GZD33

u

Subministrament de Phlomis purpurea, en contenidor de 5 l (P 194)

4,04

8,000

32,32

13 FR4GZL31

u

Subministrament de Poligala en contenidor de 3 l (P - 195)

5,00

36,000

180,00

14 FR4HZQ13

u

Subministrament de Roser, en contenidor de 0,5 l (P - 196)

3,94

2,000

7,88

15 FR662331

u

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació i primer reg (P - 199)

7,85

221,000

1.734,85

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb mitjans manuals (P 181)

102,89

Terra apta per a plantació, 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 14 mm i amb un PH entre 6,5 i 7,5, lliure de patògens,
males herbes i contaminants, amb terres de textura franca i bona
capacitat de drentatge a la base, tota subministrada a granel i
escampada amb mitjans manuals (P - 184)

115,01

Torba rossa, subministrada a granel i escampada amb mitjans
manuals (P - 180)

118,38

Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm,
subministrada a granel i escampada amb mitjans manuals (P -

89,85

17 FR3PZM02

18 FR3PZ012
19 FR3PZ182

m3

m3

m3
m3

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals (P - 177)

58,52

3,465

202,77

21 FR3PZC02

m3

Terra apta per a plantació, 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 14 mm i amb un PH entre 6,5 i 7,5, lliure de patògens,
males herbes i contaminants, amb terres de textura franca i bona
capacitat de drentatge a la base, tota subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P 183)

70,65

11,550

816,01

22 FR3PF012

m3

Torba rossa, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 179)

77,22

2,310

178,38

23 FR3P9182

m3

Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals (P - 178)

45,49

5,775

262,70

24 FR3A7010

m2

Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons
d'alliberament lent, formulació i dosi segons indicacions de la DF,
escampat amb mitjans manuals (P - 176)

0,48

27,594

13,25

25 F7B451E0

m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (P - 52)

2,58

27,594

71,19

26 FR3SZ0B4

m2

Acabat superficial amb pedra licorella, amb un gruix de 5-7 cm,
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans
manuals

22,04

27,594

608,17

(P - 185)
TOTAL

11 FR4EZ836

16 FR3PZ112

20 FR3P2112

721,08

FR4GZ221

9
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0,449

1,124

01

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS

CAPÍTOL

GR

GESTIÓ RESIDUS

SUBCAPÍTOL

01

ENDERROCS

NUM. CODI

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

F2R5Z267

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 42)

4,29

418,601

1.795,80

2

F2RAZ3G1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 43)

8,00

389,475

3.115,80

3

F2RAZSB0

m3

Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals
nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda
o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 44)

20,96

29,126

610,48

129,27
SUBCAPÍTOL

5.522,08

01.GR.01

OBRA

01

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS

CAPÍTOL

GR

GESTIÓ RESIDUS

SUBCAPÍTOL

02

NUM. CODI
0,449

UA

46,20

53,15

13.114,34

01.12

OBRA

TOTAL

0,449

CAPÍTOL

UA

OBRA NOVA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

438,71

1,000

438,71

40,34
1

EUR

XPA0ZZGR

pa

Partida alçada a justificar per la Gestió de Residus de l'obra, en

EUR
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base a l'estudi de Gestió de Residus, segons certificats de
residus i factures acreditatives de despeses complementàries.
L'import inclou la gestió dels residus generats durant l'execució de
l'obra. No inclou la gestió de residus dels enderrocs dels vials
existents ni la gestió de les terres sobrants. (P - 0)

2

F241Z067

TOTAL

m3

SUBCAPÍTOL

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 41)

01

PRESSUPOST SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS

CAPÍTOL

SS

SEGURETAT I SALUT

1

XPA0ZESS

TOTAL

CAPÍTOL

1.062,282

UA
pa

DESCRIPCIÓ
Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut a l'obra, en
base a l'Estudi Bàsic / Estudi de Seguretat i el Pla de Seguretat i
Salut (P - 0)
01.SS

3.813,59

4.252,30

01.GR.02

OBRA

NUM. CODI

3,59

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

3.718,10

1,000

3.718,10

3.718,10

EUR

3E
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Pàg.:

1

Import

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL
SubCapítol
SubCapítol
Capítol

01.03.01
01.03.02
01.03

MURS DE FORMIGÓ
MURS DE BLOC
MURS

8.340,06
3.393,10
11.733,16

SubCapítol
SubCapítol
Capítol

01.05.01
01.05.02
01.05

CLAVEGUERAM
DRENATGES
CLAVEGUERAM

20.078,55
6.006,97
26.085,52

SubCapítol
SubCapítol
Capítol

01.06.01
01.06.02
01.06

XARXA DE REG
ABASTAMENT FONT
AIGUA

16.937,35
2.473,04
19.410,39

SubCapítol
SubCapítol
SubCapítol
SubCapítol
Capítol

01.07.01
01.07.02
01.07.03
01.07.04
01.07

ENLLUMENAT
DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA
QUADRES ELÈCTRICS
POSTA A TERRA
ENLLUMENAT PÚBLIC

13.063,14
9.229,52
5.073,05
2.911,68
30.277,39

SubCapítol
Capítol

01.10.02
01.10

DEFINITIVA
SENYALITZACIÓ

SubCapítol
SubCapítol
Capítol

01.GR.01
01.GR.02
01.GR

ENDERROCS
OBRA NOVA
GESTIÓ RESIDUS

189,61
189,61
5.522,08
4.252,30
9.774,38
97.470,45

Import

NIVELL 2: CAPÍTOL
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Obra

01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.GR
01.SS
01

ENDERROC
MOVIMENT DE TERRES
MURS
PAVIMENTS
CLAVEGUERAM
AIGUA
ENLLUMENAT PÚBLIC
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
TELECOMUNICACIONS
SENYALITZACIÓ
EQUIPAMENT
JARDINERIA
GESTIÓ RESIDUS
SEGURETAT I SALUT
Pressupost SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS

8.783,85
11.103,14
11.733,16
138.245,80
26.085,52
19.410,39
30.277,39
972,22
9.306,05
189,61
27.128,05
13.114,34
9.774,38
3.718,10
309.842,00
309.842,00

Import

NIVELL 1: OBRA
Obra

01
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309.842,00
309.842,00

EUR
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1

%

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL
SubCapítol
SubCapítol
Capítol

01.03.01
01.03.02
01.03

MURS DE FORMIGÓ
MURS DE BLOC
MURS

2,69
1,10
3,79

SubCapítol
SubCapítol
Capítol

01.05.01
01.05.02
01.05

CLAVEGUERAM
DRENATGES
CLAVEGUERAM

6,48
1,94
8,42

SubCapítol
SubCapítol
Capítol

01.06.01
01.06.02
01.06

XARXA DE REG
ABASTAMENT FONT
AIGUA

5,47
0,80
6,26

SubCapítol
SubCapítol
SubCapítol
SubCapítol
Capítol

01.07.01
01.07.02
01.07.03
01.07.04
01.07

ENLLUMENAT
DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA
QUADRES ELÈCTRICS
POSTA A TERRA
ENLLUMENAT PÚBLIC

4,22
2,98
1,64
0,94
9,77

SubCapítol
Capítol

01.10.02
01.10

DEFINITIVA
SENYALITZACIÓ

0,06
0,06

SubCapítol
SubCapítol
Capítol

01.GR.01
01.GR.02
01.GR

ENDERROCS
OBRA NOVA
GESTIÓ RESIDUS

1,78
1,37
3,15
31,46

%

NIVELL 2: CAPÍTOL
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Obra

01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.GR
01.SS
01

ENDERROC
MOVIMENT DE TERRES
MURS
PAVIMENTS
CLAVEGUERAM
AIGUA
ENLLUMENAT PÚBLIC
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
TELECOMUNICACIONS
SENYALITZACIÓ
EQUIPAMENT
JARDINERIA
GESTIÓ RESIDUS
SEGURETAT I SALUT
Pressupost SENTMENAT - PL. LLUÍS COMPANYS

2,83
3,58
3,79
44,62
8,42
6,26
9,77
0,31
3,00
0,06
8,76
4,23
3,15
1,20
100,00
100,00

%

NIVELL 1: OBRA
Obra

01
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100,00
100,00

EUR
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PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUIS COMPANYS. SENTMENAT. Vallès Occidental.
PLEC DE CONDICIONS
Índex
Títol I
Títol II
Títol III
Títol IV
Títol V

Plec de Condicions Generals de l’ Obra, Facultatives i Econòmiques.
Plec de Condicions Tècniques Particulars de l’Obra.
Plec de Condicions Tècniques de Clavegueram.Drenatges Urbans del Besòs.
Plec de Condicions Tècniques d’Enllumenat.
Plec de Concions Tècniques de Jardineria i Mobiliari.

Títol I.

Plec de Condicions Generals de l’Obra, Facultatives i Econòmiques

Plec de Condiciones Generals de l’Obra, Facultatives i Econòmiques.
Índex
Capítol Preliminar: Disposicions Generals
Capítol I: Condicions Facultatives
Capítol II: Condicions Econòmiques

Capítol Preliminar: Disposicions Generals
Naturalesa i objecte del Plec General
Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte.
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i
precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o
constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves
obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra.
Documentació del Contracte d'Obra
Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al valor de les seves especificacions en cas
d'omissió o contradicció aparent:
1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix.
2. El Plec de Condicions particulars.
3. El present Plec General de Condicions.
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, medicions i pressupost).
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o precisió de les seves
determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala.
Disposicions generals
1.1.- Normativa aplicable
Serà d’aplicació
* La llei 13/1995, de 18 de maig de Contractes de les Administracions Públiques
* Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG3)
* Els Plecs de Condicions de l’Ajuntament de Barcelona referents a enllumenat públic, reg isemaforia i senyalització vertical i horitzontal
* Instrucció de Formigó Estructural (EHE), RD 2661/1998, d’11 de desembre
* NBE EA-95 Estructures d’acer d’edificació
* Norma NBE-AE-88. Accions en l’edificació.
* Legislació vigent de Prevenció de riscos laborals, Serveis de prevenció, Equips de protecció individual, Medi ambient i condicions dels llocs de
treball, Condicions mínimes de seguretat i salut en els diversos sectors d’activitat, Normatives europees
* 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
* Decret 100/1984, de 10 d’abril de la Generalitat de Catalunya, de supressió de les barreres arquitectòniques
* Ordenances de l’Ajuntament de Barcelona
* Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions complementàries i disposicionsde la Generalitat de Catalunya
* Tota altra llei o normativa aplicable a la bona construcció d’obres d’urbanització
* El present plec de condicions tècniques
1.2.- Comprovació del replantejament. La comprovació del replantejament inclourà els eixos dels carrers, les aliniacions de vorades,
així com els punts definitoris dels xamfrans de les aliniacions de les façanes. Les bases de replantejament es senyalaran mitjançant emprentes
dificilment esborrables, que indicaran les coordenades dels punts. Les dades, cotes i punts fixats seran anotats en annex a l’Acta de Comprovació
del Replantejament, que s’adjuntarà a l’expedient de l’Obra. Es lliurarà còpia de l’annex al Contractista.
1.3.- Programa de treballs
El programa de treballs correspondrà a les següents activitats:
1. Vallat de l’obra.
2. Retirada de mobiliari urbà i d’arbrat.
3. Enderroc de paviments de voreres, calçades i sub-bases.
4. Moviment de terres. Formació de caixes de calçades, compactació d’esplanades ideterminacions de C.B.R.
5. Moviment de terres. Excavació de rases i pous per a la disposició de tubs sota en calçada , pous d’embornals i claveguerons, prismes de
canalitzacions de serveis i arquetes de canalitzacions.
6. Sol.licitud d’escomeses elèctriques per a l’ìnstal.lació d’enllumenat i de reg i de l’escomesa d’aigua de reg.
7. Construcció del sistèma sanejament i drenatge, format per embornals, pous d’embornal, conducte de PVC DN 500 i la seva protecció, pous de
registre i connexió a pou de registre.
8. Construcció dels prismes de serveis i arquetes de registre i derivació.
9. Aportació de material seleccionat o tot-ú artificial, rebliments i compactacions fins a cotes d’esplanades.
10. Construcció de sub-bases i bases de paviments de calçades i voreres, previa justificació de la Direcció facultativa, d’acord amb la categoria
d’esplanada, avalada dels assaigs necessaris

11. Estesa de tubs de protecció de cablejat elèctric i de canalitzacions d’aigua de reg i dels tubs de protecció. Construcció de pericons.
12. Construcció d’encintats de vorades de granit en voreres i mitjana, rigoles, guals de granit, per a vianants i vehicles i escossells.
13. Construcció de fonaments de les columnes de llum.
14. Construcció de paviments de peces de formigó en voreres cuidant els encintats.
15. Asfaltat de calçades
16. Estesa del cablejat elèctric.
17. Instal.lació de columnes de llum, equips òptics, instal.lacions i mecanismes elèctrics interiors a les columnes. Connexions.
18. Plantació d’arbres, heura i arbustatge.
19. Instal.lació de by-pass mestre i de sectorització, annelles Techline i goters. Sistèma de difusió. Boques de reg, valvuleria, filtres i vàlvules de
desguàs. Connexions de les canalitzacions d’aigua i elèctriques.
20. Connexions de Companyies elèctrica i de subministrament d’aigua.
21. Proves elèctriques i lumíniques.
22. Proves hidràuliques.
El Contractista no podrà modificar l’ordre d’execució indicat si no és amb l’expressa autorització de la Direcció facultativa.
1.4.- Condicions d’execució de les diverses activitats.
Abans d’executar una activitat, el Contractista requerirà l’autorització de la Direcció facultativa per emprar els materials de l’activitat així com el
procés d’execució. La Direcció facultativa podrà requerir al Contractista qualsevol assaig per determinar les propietats físiques i mecàniques dels
materials que formin part de l’ordenació de superficie.
La Direcció prohibirà la disposició de qualsevol material que consideri que no presenta les característiques adequades definides en el present
plec.
El Contractista, previa autorització de la Direcció facultativa posarà en coneixement de la Policia Local i requerirà la seva autorització amb
l’anticipació que s’ordeni, totes aquelles activitats que provoquin una restricció parcial o total al trànsit de vehicles.
El Contractista disposarà de la senyalització informativa, de seguretat, etc. que ordeni la Policia Local.
Urbana o la Direcció d’Obra, sent tota la despesa al seu càrrec.
El Contractista disposarà els passos provisionals necessaris per permetre als vianants l’accés
als portals dels edificis i també als vehicles a través dels guals.
1.5.- Despeses a càrrec del contractista
Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat. Particularment, el contractista haurà de reparar, a
càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptarà les
mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d’aigua, aquifers, així com del medi ambient, per l’acció de
combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar.
El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds afectades, essent a compte del contractista
els treballs necessaris per a tal objectiu.
Altres despeses a càrrec del contractista són:
- A més de les despeses i taxes, que fixi el Plec de Clàusules Administratives Generals,seran a càrrec del contractista, si a les Prescripcions
Tècniques Particulars o al contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:
- Les despeses de replanteig general de l’obra o la seva comprovació i els replanteigs parcials. Treballs i recolzament topogràfic a la Direcció
Facultativa.
- Despeses corresponents a taxes, impostos indirectes establerts per qualsevol Administració pública competent que gravint el contracte i la seva
execució.
- Les taxes i despeses indirectes del pagament a les diferents companyies afectades (Serveis afectats) són a càrrec del contractista i, per tant, ja
estan incloses en el preu
de les partides del pressupost que corresponguin (per exemple: partida alçada a justificar per al desviament i reposició d’algun servei).
- Els imports de desviaments de serveis s´abonaran amb les partides de pressupost de projecte.
- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. També aniran a càrrec del contratista el trasllat i transport dels equips de
maquinària, a no ser que figurin expressament en el pressupost. Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars,
instal·lacions, ferramentes, etc
- Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials
- Despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de
les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
- Les despeses de mantenir en servei la xarxa de pluvials existent i les de construcció i conservació de desguassos, tant provisionals com a
definitius i la seva connexió a la xarxa de clavegueram urbana.

- Les obres de drenatge, desviaments de corrents d’aigua, esgotament o rebaix del nivell freàtic, necessàries pe a impedir l’entrada i/o evacuar les
aigües de les zones de treball, a no ser que aquestes mesures figurin expressament en el pressupost.
- Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i
abocadors.
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc.
- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen a expropiacions i serveis afectats.
- Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra.
- Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació de desviament de trànsit i vianants necessaris per a l’execució de l’obra.
- Despeses d’establiment, millora i conservació d’accessos a vivendes, comerços i altres usos que es vegin afectats durant l’execució de les
obres.
- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.
- Les despeses de subministrament, col·locació, conservació i retirada d’elements per a la il·luminació provisional per a proporcionar seguretat
dins de les obres.
- Cales per a la localització de serveis existents
- Les despeses per treballs nocturns o dies festius, quan siguin necessàries per a complir el Pla de Treballs o bé per causa d´actuacions
especials indicades per la Propietat o la D.O.
- Despeses de vigilancia i despeses de protecció de la mateixa obra contra tot deteriorament.
- El contractista no podrà efectuar cap reclamació fundada en la insuficiència de la dotació o del equip previst per la execució de la obra, fins i tot
quan aquest estigui detallat en algun dels documents de projecte.
- D’aquesta manera tampoc podrà efectuar cap reclamació fundada en la necessitat d’utilitzar de mitjans manuals encara que les partides de
projecte es faci referència a la utilització de mitjans mecànics.
- Tots els treballs i mitjans auxiliars y materials que siguin necessaris per la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d’obra, es consideraran
inclosos en el preu de la mateixa, encara que no figurin tots ells especificats, en la descomposició o descripció de los preus.
- En els preus d’excavació s’inclouen els treballs necessaris per a l’entibació de rases, independent d’allò que s’indiqui a la partida de projecte.
- No seran d’abonament els excessos d’excavació provocats per la falta d’estabilitat o consistència del terreny, ni tampoc els excessos provocats
per la necessitat de realitzar sobrexcavacions per garantir les condicions de seguretat necessàries.
- Sempre que el tipus de terreny respongui a allò recollit en alguna dels documents de projecte (Estudi Geotècnic), no podrà ser objecte de
reclamació el fet que el material a excavar sigui de naturalesa diferent a allò descrit a la partida del pressupost.
- Despeses derivades de la localització d’abocadors autorizats, així com les despeses qui comporti llur utilització, serán a càrrec del contractista.
- El preu del transport de terres, runes o qualsevol altre tipus de material fins a abocador, s’entendrà que és a qualsevol distància, encara que a la
descripció de la partida corresponent s’indiqui una distància límit.
- Les despeses de càrrega i transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l’obra, des dels acopis intermitjos i fins a l’abocador. El preu
serà únic sigui quin sigui el mitjà que s’utilitzi (camions, contenidors o alternatius).
- Les despeses ocasionades per la protecció de l’arbrat existent o nou, segons les prescripcions donades per l’Institut Municipal de Parcs i
Jardins.
- Les despeses instal·lacions, obra civil i connexions provisionals necessàries per a mantenir en funcionament els serveis d’enllumenat i semàfors
fins que no entrin en funcionament els definitius.
- Les despeses corresponents a la realització de les proves de les instal·lacions, inclòs les derivades de l’alimentació d’aquestes últimes durant
períodes parcials indicats per la Direcció d’Obra.
- La confecció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits necessaris per a la legalització de les instal·lacions davant els
Serveis d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, havent de gestionar amb el Serveis d’Enllumenat de l’Ajuntament de Barcelona i les Companyies
subministradores d’energia les instàncies de sol·licitud d’aprovació i posta en funcionament necessàries. La instal·lació no es considera conclosa
fins que els esmentats tràmits estiguin totalment complimentats.
- Projecte de legalització d’instal·lacions elèctriques. - Despeses generades pels costos del control de qualitat de l’obra.
- Despeses generades per assegurar la seguretat i salut durant les obres.
1.6.- Planols AS BUILT
El Contractista prepararà planols AS BUILT de l’obra, que haurà d’aprovar la Direcció facultativa i que es lliuraran a la Propietat en la recepció de
les obres. Els planols reflectiran la situació exacta de les instal.lacions soterrades i de tots els elements de la remodelació urbana així com
dels materials emprats.

Capítol I: Condicions Facultatives
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques
L'Arquitecte Director
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director:
a) Comprovar l'adequació de la cimentació projectada a les característiques reals del sòl.
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que es produïssin i
impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta.
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva
especialitat.
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció.
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra.
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:
a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979,
de 19 de gener.
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres.
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor.
d) Comprovar les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva correcta execució.
e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció.
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres unitats d'obra segons les
freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat
constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas,les
ordres oportunes;si la contingència no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte.
g) Fer les medicions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes,a les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra.
h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra.
El Constructor
Article 5.- Correspon al Constructor:
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant el pla de treball que calguin i projectant o autoritzant les instal.lacions provisionals i mitjans
auxiliars de l'obra.
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contemplades a l'estudi o
estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra..
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra.
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes.
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i
rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les
garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.
g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment de la seva comesa.
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.
Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista
Verificació dels documents del projecte
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de
la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol.licitarà els aclariments pertinents.
Pla de Seguretat i Salut

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i
Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser
necessària la designació de coordinador.
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra sempre que a la mateixa
intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.
Els contractistes i subcontractistes seràn responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les
obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes
respondràn solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article
42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
Oficina a l'obra
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin extendre i consultar els plànols.
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa:
- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en
el seu cas, redacti l'Arquitecte.
- La Llicència d'obres.
- El Llibre d'Ordres i Assistències.
- El Pla de Seguretat i Salut.
- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j)
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora
de la jornada.
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser
necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa.
Representació del Contractista
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la
mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta.
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el Delegat del Contractista serà
un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos.
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el
temps de dedicació compromesa.
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà
l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència.
Presència del Constructor en l'obra
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà
l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements
que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de medicions i liquidacions.
Treballs no estipulats expressament
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi
expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els
límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució.
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint consentiment exprés de la
propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100.
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i
instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscribint amb la
seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de
l'Arquitecte.
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del
termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol.licités.
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives comeses, les instruccions o
aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte.
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció Facultativa, solament podrà
presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions
corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista
podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a
l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions.
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per
part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i medicions.
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això no es puguin interrompre ni
perturbar la marxa dels treballs.
Faltes del personal
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la
marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació.

favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el
retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol.licita.

Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al.legant com a causa la carència de plànols o
ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol.licitat per escrit no se li hagués proporcionat.
Condicions generals d'execució dels treballs
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i
instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins
de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11.
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Obres ocultes

Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en
el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra.
Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin per tal que
quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al
Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents
indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions.

Camins i accessos

Treballs defectuosos

Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la señalització i el seu tancament o vallat.
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora.

Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del
Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document.
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en
els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col.locats sense que li exoneri de
responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les
certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte.

Replanteig
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors
replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà
una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit.
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària
perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es
dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte.
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al
menys amb tres dies d'anticipació.
Ordre dels treballs
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre
tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar.
Facilitat per a altres Contractistes
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raonables per a la realització
dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques
que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes.
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa.

Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que els
materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i
abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que
s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta.
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho
resoldrà.
Vicis ocults
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les obres executades,
ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs
que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor,
sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat.
Dels materials i dels aparells. La seva procedència
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient, excepte en els casos
en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada.
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa
dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun.
Presentació de mostres

Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major

Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra.

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran segons
les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat.
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer calçats, apuntalaments,
enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost
addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.

Materials no utilitzables

Prórroga per causa de força major
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les,
o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe

Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents de les
excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra.
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra.
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament
amb el Constructor la seva justa tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport.
Materials i aparells defectuosos

Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi
exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a
instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin
l'objectiu al qual es destinen.
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat
carregant-ne les despeses a la Contracta.
Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu
que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions.
Despeses ocasionades per proves i assaigs
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no intervinguin directament a l'obra
seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya)
Neteja de les obres
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les
instal.lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon
aspecte.
Obres sense prescripcions
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades explicitament en
aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les
obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció.
Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes
De les recepcions provisionals
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la
data per a l'acte de recepció provisional.
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als
tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades.
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data
començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses.
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions per resoldre els
defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de
l'obra.
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança.
Documentació final d'obra
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut disposats per la legislació
vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril.
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva medició definitiva, amb la
assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva
signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança.
Termini de garantia
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos.
Conservació de les obres rebudes provisionalment
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del
Contractista.
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec del propietari i les
reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal.lacions, seran a càrrec de la Contracta.
De la recepció definitiva

Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats que la
provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal
dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció.
Prórroga del termini de garantia
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà
i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests
terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança.
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la
maquinària, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada
per una altra empresa.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35.
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no
acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció.

Capítol II: Condicions Econòmiques
Epígraf 1: Principi general
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta
actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes.
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a l'acompliment puntual de les
seves obligacions de pagament.
Epígraf 2: Fiances
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli:
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per un import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art.53), que en aquest cas
s’estableix en el 5% de l’import de l’obra adjudicada
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció.

e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment citats.
Es consideraran costos indirectes:
Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris,
assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un
percentatge dels costos directes.
Es consideraran despeses generals:
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es xifraran com un
percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13
per 100 i un 17 per 100.)
Benefici industrial
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors.
Preu d'Execució material

Fiança provisional

S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el
Benefici Industrial.

Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de l'esmentada
subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per
100) com a mínim, del total del pressupost de contracta.
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta
o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu
per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en
l'apartat anterior.
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedirà de trenta dies naturals
a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la
constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf.
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per prendre
part en la subhasta.

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta el que
importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici
Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent.

Execució de treballs amb càrrec a la fiança

Preus contradictoris

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions contractades,
l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant
el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos
suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció.

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de
les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista.
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis.
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels treballs i en el termini que
determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàlog dins del quadre de preus del
projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat.
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

De la seva devolució en general
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats
per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes...
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada
la part proporcional de la fiança.
Epígraf 3: Dels preus
Composició dels preus unitaris

Preu de Contracta
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial.
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu.
Preus de contracta. Import de contracta

Reclamacions d'augment de preus per causes diverses
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o
omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència
a Facultatives).
Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus
Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus o de la forma de medir les unitats
d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions
particulars.
De la revisió dels preus contractats

Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici
industrial.

Article 57.- No hi haurà revisió de preus de les unitats d’obra projectades ni que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta.

Es consideren costos directes:

Emmaguetzament de materials

a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra.
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució.
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats professionals.
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i instal.lació utilitzades en
l'execució de la unitat d'obra.

Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit.
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i conservació en serà
responsable el Contractista.

Epígraf 4: Obres per administració
Administració
Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti directament el propietari, sigui
ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor.
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents:
a) Obres per administració directa.
b) Obres per administració delegada o indirecta.
Obres per administració directa
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix
Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els
materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers
contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del
propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista.

generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per
augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director.
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda facultat per
resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al
Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als
rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge.
Responsabilitats del constructor
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes constructius que poguessin tenir
els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres
les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà
responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article.
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre també dels
accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior.

Obres per administració delegada o indirecta

Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs

Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per comte
d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin.
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents:
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la realització dels treballs
convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva representació, l'ordre i la
marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la
realització dels treballs convinguts.
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els mitjans auxiliars que
calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per això del Propietari un tant per
cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor.

Formes diferents d'abonament de les obres

Liquidació d'obres per administració
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat
s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administració les
presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents conformats
tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats materials en
l'obra.
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores treballades en l'obra pels
operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capataços, caps d'equip,
oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual
corresponguin les nòmines que es presentin.
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs.
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el
seu abonament és sempre a compte del Propietari.
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha
conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat
preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix.
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari mensualment segons
els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant.
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el
pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment.
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a l'adquisició dels materials i
aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-Director,
els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los.
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els
rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos

Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions econòmiques s'hi
preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així:
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa efectuada
per l'adjudicatari.
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre d'unitats executades.
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al
Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de
base per a la medició i valoració de les diverses unitats.
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució d'acord amb les ordres de
l'Arquitecte-Director.
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior.
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" determina.
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.
Relacions valorades i certificacions
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el
Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà practicat l'Aparellador.
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició general, cúbica, superficial, lineal,
ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò
establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials,
etc.
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la
relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota,
el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri
oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin,
donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la
forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals".
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les obres executades.
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert.
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu
import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta.

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de document i entregues a bon
compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni
recepció de les obres que comprenen.
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que l'Arquitecte-Director ho exigís, les
certificacions s'extendran a l'origen.

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.

Demora dels pagaments
Millores d'obres lliurament executades
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més acurada o de mides més grans
que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de
l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret,
no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i
contractada o adjudicada.
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats
en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen:
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu
establert.
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars
contractats.
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el
Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb
anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i
jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se
l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista.
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per no haver estat contractats
no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses
de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta.
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de l'import total que, en el seu cas,
s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars.

Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el Contractista tindrà a més el
dret de percebre l'abonament corresponent a l' interès legal que pertoqui, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre
l'import de l'esmentada certificació.
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista
a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests
reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada.
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el Contractista no
justifiqui que en la data de l'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al
termini d'execució que tingui assenyalat al contracte.
Epígraf 7: Varis
Millores i augments d'obra. Casos contraris
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de treballs nous o que millorin la
qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte.
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte, a no ser que l'Arquitecte-Director
ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades.
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, convinguin per escrit els
imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o
augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades.
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els imports de les
unitats d'obra contractades.
Unitats d'obra defectuoses pero acceptables
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà el
preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins
el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini.

Pagaments
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es
verificaran els pagaments.
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es procedirà així:
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i
l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el
que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la
seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims.
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest
temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats.
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà per
aquests treballs res al Contractista.
Epígraf 6: De les indemnitzacions mutues
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs contractats, per cada dia natural
de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra.

Assegurança de les obres
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia
de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat
Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a
mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la
construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters
distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre
el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels
danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització
abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per
l'Arquitecte-Director.
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà
que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra.
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de contractar-los, en
coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions.
Conservació de l'obra
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat
ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè
s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta.
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i
net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi.
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils,
materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar.
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma
prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques".

Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o
útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte
conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis,
propietats o materials que hagi utilitzat.
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allò previst en el
paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança.

signat: L'Arquitecte

El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quatriplicat exemplar, un per cada una de les parts, el
tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col.legi d'Arquitectes el qual es convé que donarà fe del seu contingut
en cas de dubtes o discrepàncies.
Barcelona, novembre de 2017
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius,
en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10 - 15 cm
Relació aigua-ciment: <= 0,65
Contingut de ciment: <= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de
complir:
- Cendres volants: <= 35% pes de ciment
- Fum de sílice: <= 10% pes de ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul·la
- Consistència plàstica o tova: ± 10 mm
- Consistència fluida: ± 20 mm

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C
i 40°C.
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del
formigó, no pot ser superior a una hora i mitja.
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i
la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a
l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera.
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

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).

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.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre
les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del
colze.
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que
compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o
maquinària específica de tall automàtic.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D0B -

ACER FERRALLAT O TREBALLAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0B2A100.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat,
elaborades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a
les seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El
procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes
utilitzats.
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:
- Ganxos, patilles i ganxos en U:
- Diàmetres < 20 mm: >= 4 D
- Diàmetres >= 20 mm: >= 7 D
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions
excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.
+-------------------------------------------¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦
¦
¦------------------------------¦
¦
¦
D <= 25 mm ¦
D > 25 mm ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦
¦
B 400
¦
10 D
¦
12 D
¦
¦
B 500
¦
12 D
¦
14 D
¦
+-------------------------------------------Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12
mm, que han de complir:
- No han d'aparèixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten
variacions dins dels límits següents:
- Deformació sota càrrega màxima: <= 2,5%
- Alçària de la corruga:
- Diàmetres <= 20 mm: <= 0,05 mm
- Diàmetres > 20 mm: <= 0,10 mm
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.
Toleràncies:
- Llargària en barres tallades o doblegades:
- L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm
- L > 6000 mm: - 30 mm, + 50 mm
(on L es la llargària recta de les barres)
- Llargària en estreps o cèrcols:
- Diàmetres <= 25 mm: ± 16 mm
- Diàmetres > 25 mm: - 24 mm, + 20 mm
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element: <= 10 mm
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades: ± 5º

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre
expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

____________________________________________________________________________

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
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Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08:
- Elements formigó armat:
- En classe d'exposició I: <= 0,4 mm
- En classe d'exposició IIa, IIb, H: <= 0,3 mm
- En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa: <= 0,2 mm
- En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc: <= 0,1 mm
- Elements formigó pretensat:
- En classe d'exposició I: <= 0,2 mm
- En classe d'exposició IIa, IIb, H: <= 0,2 mm
Vibracions: Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB-HE
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat de línies i superficies (H alçària del punt considerat):
- H <= 6 m: ± 24 mm
- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm
- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt
considerat):
- H <= 6 m: ± 12 mm
- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm
- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm
- Desviacions laterals:
- Peces: ± 24 mm
- Junts: ± 16 mm
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.

1-

CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ

14 - ESTRUCTURES
145 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
145CZ172.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'elements estructurals de formigó armat. La partida inclou totes les operacions de
muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Pilar de formigó armat
- Mur de formigó armat
- Biga de formigó armat
- Cèrcol de formigó armat
- Sostre nervat unidireccional
- Sostre nervat reticular
- Llosa inclinada de formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i el seu apuntalament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces de l'encofrat
- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas de
sostres i lloses
- Col·locació dels cassetons o de l'alleugeridor en el cas de sostres
- Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis en el cas de sostres
- 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
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Reglejat i anivellament de la cara superior del formigó en el cas del sostres i lloses
- Cura del formigó
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst
- Protecció de l'element front a qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l'element
estructural estigui en disposició de suportar els esforços
CONDICIONS GENERALS:
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.
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.)
que puguin afectar la durabilitat del element.
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies
deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que
perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.
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 s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.
Pàgina: 5

SOSTRES I LLOSES:
Toleràncies d'execució:
- Nivell cara superior (abans de
- Planor mesurada amb regla de 3
- Acabat reglejat mecànic: ±
- Acabat mestrejat amb regla:
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3

retirar puntals): ± 20 mm
m abans de retirar els puntals:
12 mm/3 m
± 8 mm/3 m
m

SOSTRES:
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré: 50 mm
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
SOSTRES NERVATS RETICULARS:
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla
Separació entre eixos de nervis < 100cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les
operacions incloses a la unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de l'operació.
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de
les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
Pàgina: 6
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col·locades en posició definitiva.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.
La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los
malbé.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir 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.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.

-

Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
Col·locació de les peces
Neteja i preparació de les barres (retalls, doblegat, etc.)
Col·locació de les barres
Execució de les unions
Col·locació dels separadors, en el seu cas, per a garantir els recobriments
Neteja i preparació dels elements a on es fa l'abocada
Abocada i compactació del formigó
Repàs dels junt i neteja del parament
Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals
Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i esquitxos de morter

Formació de tancament o de divisòria interior d'un full, amb paret de bloc de morter de ciment
per a revestir o d'una o dues cares vistes, col·locat amb morter.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Paret amb traves i brancals massissats amb formigó
- Paret amb traves, brancals i blocs massissats amb formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig

CONDICIONS GENERALS:
No pot ser estructural.
L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi
peces de mig bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massís.
Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats, si la DF no fixa cap altra condició.
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui
feta amb elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.
Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver
reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la
paret.
Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i
paredons, han d'estar reblerts de formigó en tota l'alçària de la paret.
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni
altres substàncies perjudicials.
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.
La posició de les armadures, en el junt horitzontal, ha de permetre el gruix de recobriment
següent:
- Recobriment respecte a la vora exterior: >= 15 mm
- Recobriment per sobre i per sota: >= 2 mm
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
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.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col·locat.
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats.
Gruix dels junts:
- Verticals: 0,6 cm
- Horitzontals: <= 1,2 cm
Junts de control:
- Separació: <= 12 m, <= 2 x alçària paret
- Separació en zones de grau sísmic >= VI: <= 5 m
Temperatura del formigó en el moment de l'abocada: >= 5°C
Temperatura dels elements on es fa l'abocada: >= 0°C
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm
- Planor:
- Paret vista: ± 5 mm/2 m
- Paret per a revestir: ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades:
- Paret vista: ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Paret per revestir: ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PILARS, MURS, BIGUES I CÈRCOLS
m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.
SOSTRES I LLOSES:
m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
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16 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
161 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES D'OBRA DE FÀBRICA
1618 -

TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
1618Z100.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts:
- Horitzontals: + 2 mm
- Verticals: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm
- Distància entre obertures: ± 20 mm
- Posició de les armadures: ± 10 mm (no acumulatius)

TANCAMENT EXTERIOR:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
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.

TANCAMENT EXTERIOR:
El tancament exterior ha de complir amb les condicions exigides segons el tipus de tancament i
el grau d'impermeabilitat de l'element, especificades en l'article 2.3 del DB-HS1.
Classificació en funció de la composició i comportament front a la penetració de l'aigua de
cada una de les capes que composen el tancament:
- Composició del full principal (C):
- C1: Gruix mitjà
- C2: Gruix alt
- Higroscopicitat del material component del full principal (H):
- H1: Higroscopicitat baixa
- Resistència a la filtració dels junts entre peces del full principal (J):
- J1: Resistència mitja
- J2: Resistència alta
- Resistència a la filtració de la barrera contra la penetració d'aigua (B):
- B1: Resistència mitja
- B2: Resistència alta
- B3: Resistència molt alta
Si el tancament és exterior i d'un full, la solució ha de complir la condició C2 segons
l'apartat 2.3.2 del DB-HS 1: el gruix del full principal ha de ser >= 24 cm.
Ha d'haver-hi junts de dilatació en el full principal que han de coincidir amb els junts
estructurals. Aquests junts han de quedar reblerts i segellats amb materials que tinguin una
elasticitat i adherència suficients per tal d'absorbir els moviments de l'element.
La separació màxima entre els junts de dilatació ha de complir l'especificat en la taula 2.1
del DB-SE-F.
Quan el full principal no queda interromput per pilars o sostres, el full no ha de quedar
adherit a aquests elements.
El junt entre tancament i fusteria ha de complir l'especificat en l'apartat 2.3.3.6 del DB
HS1, en funció del grau d'impermeabilitat de la façana.

TANCAMENT NO EXTERIOR O DIVISÒRIA:
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.

____________________________________________________________________________

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 i sense
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i
assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu
hidrofugant no s'ha d'humitejar.
En junts de resistència a la filtració alta (J2) o mitja (J1), les peces han d'humitejar-se
abans de la col·locació.
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les
operacions incloses a la unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de l'operació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta
a part.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de l'operació.
En el procés de repicat del parament s'ha d'evitar la formació de pols i molestar el mínim
possible als afectats.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits.
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin
l'execució del revestiment.
En el cas de la interposició d'una armadura, abans d'executar el revestiment cal comprovar que
la malla esta ben adherida al revestiment, forma una superfície plana i la seva extensió es la
que determina la DT.
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els
paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades
i als racons.
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.
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.
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els
paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o
s'hagi adormit.

4-

CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ

48 - REVESTIMENTS
481 - ARREBOSSATS I ENGUIXATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
481RZT33.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparació de revestiments de paraments horitzontals o verticals, arrebossats o enguixats, amb
reposició del revestiment.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Reparació superficial de parament arrebossat, amb acabat arrebossat i pintat
- Reparació d'esquerda lineal en parament arrebossat, amb acabat arrebossat
- Sanejament de sòcol arrebossat o enguixat, amb acabat arrebossat de morter porós drenant
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Repicat del revestiment existent amb mitjans manuals
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
- Neteja de la zona de treball
- Execució del revestiment en les capes previstes i cura del morter cada capa
- Interposició d'armadura amb malla de fibra de vidre, en el seu cas
- Acabat de la superfície
- Aplicació de les capes de pintura, en el seu cas
- Repassos i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
El revestiment ha de quedar ben adherit al suport.
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.
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni
fissures, forats o d'altres defectes.
En el revestiment de pintura no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
Gruix de la capa:
- Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
- Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm
- Arrebossat amb morter porós drenant: 2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
- 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
- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de l'arrebossat: ± 2 mm

ACABAT PINTAT:
No s'ha de treballar quan l'humitat relativa de l'aire es superior al 60%.
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha
de tenir una humitat inferior al 6% en pes.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONDICIONS GENERALS:
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.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

REPARACIÓ SUPERFICIAL O SANEJAMENT DE SÒCOL:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
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
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bastiments que s'hagin embrutat.



REPARACIÓ D'ESQUERDA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

E-

PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

E4 - ESTRUCTURES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

E45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

No hi ha normativa de compliment obligatori.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

____________________________________________________________________________

E45CA8C4.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Pilars
- Murs
- Bigues
- Llindes
- Cèrcols
- Sostres amb elements resistents industrialitzats
- Sostres nervats unidireccionals
- Sostres nervats reticulars
- Lloses i bancades
- Membranes i voltes
S'han considerat les operacions auxiliars següents:
- Aplicació superficial d'un producte filmògen per a la cura d'elements de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
Tractament de cura amb producte filmògen:
- Preparació de la superfície a tractar
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment
necessàries
- Protecció de la zona tractada
CONDICIONS GENERALS:
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.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
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 EHE-08.
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.
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
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Toleràncies d'execució:
- Verticalitat de línies i superficies (H alçària del punt considerat):
- H <= 6 m: ± 24 mm
- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm
- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt
considerat):
- H <= 6 m: ± 12 mm
- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm
- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm
- Desviacions laterals:
- Peces: ± 24 mm
- Junts: ± 16 mm
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m
- Resta d'elements: ± 10 mm
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE08.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre biguetes: 40 mm
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré: 50 mm
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
- Sobre lloses alveolars pretensades: 40 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré: 50 mm
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm

FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No 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.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
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.
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.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.

SOSTRES NERVATS RETICULARS:
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla
Separació entre eixos de nervis < 100cm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:
No es necessari la compactació del formigó.

TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:
Ha de formar una pel·lícula contínua, flexible i uniforme, de color regular.
Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del formigó, sense que hi hagin despreniments de
la pel·lícula.
La pel·lícula ha de restar intacta al menys un mínim de set dies després de la seva aplicació.

FORMIGÓ LLEUGER:
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre
posicions consecutives dels vibradors al 70% de la utilitzada per a un formigó convencional
S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat.
L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients
que garanteixin que el granulat s'introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert per la
beurada
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
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Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin
l'aigua del formigó.
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del
formigonat
En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament.
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar
simultàniament.
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es
produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i
d'altres elements del sostre.
En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que
pugui penetrar en l'ample d'aquests, excepte s'utilitza formigó autocompactant

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del
formigonat.

LLOSES:
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT.
Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la
resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els
hagi examinat.
Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial
cura la zona d'ancoratges.
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:
No s'aplicarà el producte sense l'autorització expressa de la DF.
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Cal aplicar una capa contínua i homogènia immediatament després d'abocar el formigó i
preferiblement dins dels trenta minuts següents del acabat superficial.
El sistema d'aplicació ha d'estar d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització
de la DF.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT,
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

amb

aquelles

modificacions

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:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
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:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el
plec de prescripcions tècniques particulars.
- 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 realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- 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 ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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.

i
____________________________________________________________________________

TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a Obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100%

E4 - ESTRUCTURES
E4D -

MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

E4DC - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

E4DCAD02.

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.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que
formen el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
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La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦
¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Murs
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦
± 50 mm
¦
¦Recalçats
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦
¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostres
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basaments
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Enceps
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilars
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Bigues
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Llindes
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Cèrcols
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Sostres
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦
¦
¦
¦
¦Lloses
¦
¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦
± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranes
¦
¦± 30
¦
¦
¦
¦
¦Estreps
¦
¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+-------------------------------------------------------------------+

CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics,
tubs, grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que
comporta el seu
formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora
de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se
utilitzar els
següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i
rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de
desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
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MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la
secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i
rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió
de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar
d'acord amb el tesat de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser
llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les
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armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la
seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les
articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels
sotaponts i puntals als sostres.

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la
part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements
verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de
la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat
senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
E618 - PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E618561K.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de parets i envans de blocs de morter de ciment i blocs de morter de ciment hidròfug,
col·locats amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Formació de paredó o paret de tancament o divisòria, recolzat amb blocs per a revestir o
d'una o dues cares vistes
- Formació de paredó o paret de tancament passant amb blocs per a revestir o d'una cara vista
- Formació de paret de tancament amb blocs encadellats d'una o dues cares vistes
- Formació de pilar amb blocs encadellats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
No pot ser estructural.
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTEDB-F i la DT del projecte.
L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat.
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Distància de l'última filada al sostre: 2 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos parcials:
- Pilar: ± 20 mm
- Paredó o paret: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems:
- Pilar: ± 40 mm
- Paredó o paret: ± 20 mm
- Planor:
- Paret vista: ± 5 mm/2 m
- Paret per a revestir: ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades:
- Paret vista: ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Paret per revestir: ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts:
- Horitzontals: + 2 mm
- Verticals: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm
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- Distància entre obertures:

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

± 20 mm

PARET O PAREDÓ:
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi
peces de mig bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massís.
Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els
verticals, si la DF no fixa cap altra condició.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article 4.6.6 i de la
taula 4.8 del DB-SE-F
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver
reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la
paret.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més
petit que el través de la peça.
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):
L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui
feta amb elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.
Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades.
Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i
paredons, han d'estar reblerts de formigó en tota l'alçària de la paret.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Gruix dels junts:
- Verticals: 0,6 cm
- Horitzontals: <= 1,2 cm
ELEMENTS DE BLOC ENCADELLAT:
En el pilar, les peces han d'estar encaixades en sec.
La paret ha d'estar travada en els acords amb d'altres parets i pilars.
El pilar ha d'estar travat a la paret.
Els blocs han d'estar reblerts de formigó.
Han de tenir l'armadura necessària que garanteixi una estabilitat i resistència correctes.
Gruix dels junts verticals: <= 1,2 cm
PAREDÓ O PARET DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària,
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.
Cada 5 filades, com a màxim, hi ha d'haver un element formigonat i armat.
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 i sense
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i
assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu
hidrofugant no s'ha d'humitejar.
Les peces que s'han de reblir de formigó, han de tenir la humitat necessària, abans de
l'abocada, perquè no absorbeixin l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, no
s'ha d'humitejar.
El formigó dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades,
com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dintre de les peces.
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.

PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta
a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen
la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del
projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del
director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i
demés normativa vigent d'aplicació.
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Col·locació i aplomat de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
- Replanteig de les peces
- Control de col·locació de les peces.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels
següents punts:
- Humitat dels blocs
- Obertures
- Travat
- Junts de control
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PILAR:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES

PARET O PAREDÓ:

E61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
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- Separació horitzontal dels connectors: <= 60 cm
- Separació vertical dels connectors: <= dues filades

E61Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E61Z300H,E61ZR045.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements auxiliars per a parets i envans d'obra de fàbrica col·locats a l'obra.
S'han considerat els elements següents:
- Execució de travada de parets amb connector de fil d'acer inoxidable o amb rodó d'acer
col·locats amb el mateix morter de la paret.
- Execució de travada de parets amb connector de fil d'acer inoxidable, col·locat amb
fixacions mecàniques
- Col·locació d'acer en barres corrugades per a l'armadura de parets de diferents materials
(formigó translúcid, blocs de morter de ciment o blocs de ceràmica alleugerida)
- Col·locació de bastiments de perfil U de PVC rígid amb fixacions mecàniques, per a parets
de vidre emmotllat
- Muntatge d'ancoratge de tancament primari a l'estructura, amb platina d'acer col·locat amb
soldadura o fixacions mecàniques, si l'estructura es d'acer o amb fixacions mecàniques si
és de formigó
- Muntatge d'ancoratge de tancament primari a l'estructura amb fleix d'acer laminat en fred
amb fixacions mecàniques.
- Col·locació de formigó, abocat manualment, en parets de blocs de morter de ciment o de
ceràmica alleugerida
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Travada de parets amb connector de fil d'acer inoxidable o amb rodó d'acer:
- Replanteig de la posició dels connectors
- Col·locació de l'element
Col·locació d'acer en barres corrugades per a l'armadura de parets:
- Neteja i preparació de les barres (retalls, doblegat, etc.)
- Col·locació de les barres
- Execució de les unions
- Col·locació dels separadors, en el seu cas, per a garantir els recobriments
Col·locació de bastiments de perfil U de PVC rígid:
- Replanteig de la posició i dels elements de fixació
- Fixació de l'element al suport
Muntatge d'ancoratge de tancament primari a l'estructura, amb platina o amb fleix d'acer:
- Replanteig de l'element sobre l'estructura
- Neteja de la base
- Fixació de l'element a l'estructura i després a la paret
Col·locació de formigó, abocat manualment, en parets de blocs:
- Neteja i preparació dels elements a on es fa l'abocada
- Abocada i compactació del formigó
TRAVADA DE PARETS:
El connector col·locat amb morter ha d'estar situat en el junt horitzontal de la paret i fixat
amb el mateix morter de la paret.
El connector col·locat amb fixacions mecàniques, ha de quedar fixat mecànicament en una paret
i embegut en el morter del junt horitzontal de l'altre.
Si el connector s'utilitza com a suport d'una paret, paredó o envà, la col·locació s'ha de fer
a portell.
En parets formades per peces foradades, el connector ha de coincidir amb els envanets
interiors de la peça sobre la qual es recolza.
La llargària desenvolupada del connector no ha de ser inferior al gruix total del tancament o
divisió.
Separació del connector a la cara exterior:
- En parets, paredons i envans per revestir: >= 1 cm
- En parets, paredons i envans vistos: >= 2 cm
TRAVADA DE PARETS AMB CONNECTORS COL·LOCATS AMB EL MATEIX MORTER DE LA PARET:
Si el connector té la finalitat de suportar una de les parets per travar, ha de complir:
- En parets construïdes amb peces d'argila:
- Quantitat de connectors: >= 4/m2
- Separació dels connectors (en qualsevol direcció): <= 60 cm
- Ancoratge en parets i paredons: >= 5 cm
- En parets de blocs de morter:
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COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS:
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni
altres substàncies perjudicials.
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.
Gruix del recobriment de l'armadura: >= 20 mm
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
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.
Toleràncies d'execució:
- Posició de les armadures: ± 10 mm (no acumulatius)
COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS DE FORMIGÓ TRANSLÚCID:
La posició de les armadures ha de permetre el recobriment següent:
- Vidre sense cambra d'aire: >= 1 cm
- Vidre amb cambra d'aire: >= 2 cm
Totes les barres han d'estar doblegades d'acord amb el perímetre, segons la llargària fixada
per la DF
La llargària de cavalcament ha de ser la fixada per la DF
Cavalcament de les armadures horitzontals en el junt de dilatació i estanquitat: >= 3 cm
COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS:
Gruix del recobriment de l'armadura: >= 20 mm
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
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.
Toleràncies d'execució:
- Posició de les armadures: ± 10 mm (no acumulatius)
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENTS DE PERFIL U DE PVC RÍGID:
El bastiment ha d'estar col·locat a tot el perímetre de la paret.
Ha de quedar anivellat i aplomat.
Cal que estigui ben ajustat a l'element previst per a la seva col·locació.
Les unions dels costats han d'estar fetes de biaix i reforçades amb escaires.
El perfil superior ha d'estar desprovist de l'ala d'una de les cares en un sol extrem. La
llargària ha de ser la de l'emmotllat de la paret, més 15 mm.
Ha d'estar sòlidament fixat a l'element previst amb fixacions mecàniques. La separació entre
elles ha de ser l'adequada per a suportar les càrregues horitzontals.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 2 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat: ± 2 mm/m
MUNTATGE D'ANCORATGE DE TANCAMENT PRIMARI AMB PLATINA O FLEIX D'ACER:
La platina o el fleix ha de quedar sòlidament fixat a l'estructura mitjançant un dels seus
plecs.
La llargària desenvolupada de la platina no ha de ser inferior a 1,5 vegades el gruix de la
paret.
Els ancoratges han de quedar alineats segons un eix horitzontal que ha de ser paral·lel a la
paret.
La unió amb la paret s'ha de fer mitjançant un dels seus plecs, que ha de quedar completament
embegut en el formigó del cèrcol, quan l'ancoratge és amb platina de dos plecs.
L'ancoratge amb fleix o platina d'un plec, ha de quedar unit a l'estructura amb fixacions
mecàniques i a la paret ha de quedar embegut en el morter del junt.
La part superior de l'ancoratge ha de quedar enrasada amb el formigó del cèrcol.
Un cop acabada la seva posada a l'obra se li ha de donar una protecció de pintura antioxidant
segons les especificacions de la DF Ha de complir les condicions fixades a la seva partida
d'obra.
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Ha de quedar perpendicular a l'eix de la paret i al de l'estructura respectivament.
Separació horitzontal entre ancoratges: <= 5 m
Separació vertical entre ancoratges: <= 4 m
Llargària de l'ancoratge: 10 cm
Penetració de l'ancoratge en el formigó del cèrcol: 8 cm
Toleràncies d'execució:
- Alineació: ± 2 mm/m
- Llargària de l'ancoratge: ± 10 mm
- Penetració de l'ancoratge en el formigó del cèrcol: ± 10 mm

CONNECTOR O ANCORATGE:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
ARMADURA:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF
BASTIMENT:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

MUNTATGE D'ANCORATGE DE TANCAMENT PRIMARI AMB PLATINA D'ACER COL·LOCAT AMB SOLDADURA:
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, ni rebaves, estries o irregularitats
que dificultin el contacte amb l'element a què s'han d'unir.
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del
material base.
COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ, ABOCAT MANUALMENT, EN PARETS DE BLOCS:
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col·locat.
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats.
Temperatura del formigó en el moment de l'abocada: >= 5°C
Temperatura dels elements on es fa l'abocada: >= 0°C

FORMIGÓ:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

ANCORATGE COL·LOCAT AMB SOLDADURA:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, i s'ha de
protegir l'obra que s'executa de l'acció de les pluges i dels vents superiors a 50 km/h.

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
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.

TRAVADA DE PARETS AMB CONNECTOR DE FIL D'ACER INOXIDABLE O AMB RODÓ D'ACER:
El connector s'ha de posar alhora que s'aixeca l'obra de fàbrica.
Abans d'iniciar la seva col·locació cal que estiguin fets tots els elements que siguin
necessaris per a un correcte acabat dels acords.

____________________________________________________________________________

COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS:
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i
amb l'ajut d'un mandrí.

E8 - REVESTIMENTS

COL·LOCACIÓ DE BASTIMENTS DE PERFIL U DE PVC RÍGID:
Abans d'iniciar la seva col·locació cal que estiguin fets tots els elements que siguin
necessaris per a un correcte acabat dels acords.
MUNTATGE D'ANCORATGE DE TANCAMENT PRIMARI AMB PLATINA O FLEIX D'ACER:
S'ha de fixar a l'estructura quan s'aixeca la paret, abans de formar el cèrcol.

E83 - APLACATS
E83B - APLACATS DE PEDRA CALCÀRIA TREBALLADA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

MUNTATGE D'ANCORATGE DE TANCAMENT PRIMARI AMB PLATINA D'ACER COL·LOCAT AMB SOLDADURA:
La soldadura a l'obra ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible de
qualitat estructural bàsica.
Els elèctrodes han d'estar secs i s'han de mantenir en el dessecador fins al moment
d'utilitzar-los.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir
seques i lliures de condensacions.
L'execució d'els diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits
establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A.
COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ, ABOCAT MANUALMENT, EN PARETS DE BLOCS:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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E83BZ66F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments realitzats amb peces de morter de ciment, pedra natural o artificial.
S'han considerat els revestiments següents:
- Revestiments aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors i en faixes exteriors,
horitzontals o verticals, fixats amb morter i elements metàl·lics (ganxos o platines).
- Revestiment muntat sobre estructura metàl·lica de suport per a la formació de façana
ventilada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el revestiment de peces fixades amb morter i ganxos:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les peces
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
En els revestiments per a la formació de façana ventilada:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Comprovació de la planimetria de la façana
- Col·locació de l'estructura de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les peces a l'estructura de suport
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- Neteja del parament

El muntatge de l'estructura de suport s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació
tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.

CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i
l'aplomat previstos.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser
suficient per tal que no s'esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves
prestacions.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 2 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades (peces de morter de ciment): ± 2 mm/m, ± 15 mm/total
- Sobreplom cap a l'interior: ± 2 mm/2 m
- Sobreplom cap a l'exterior: Nul
COL·LOCAT AMB MORTER:
Els junts entre les peces de pedra, han d'estar reblerts i rejuntats amb beurada de ciment
blanc i, eventualment, colorants, si la DF no especifica d'altres condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada realment, 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:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les peces
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament

COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ:
Cada peça ha de quedar agafada amb elements de fixació (ganxos o platines) d'acer inoxidable,
col·locats en el junt horitzontal superior, en el cas dels ganxos o distribuïdes entre els
junts horitzontals, en el cas de platines. Ha de portar dos separadors de policlorur de vinil
en el junt horitzontal.
Nombre de ganxos per peça: >= 2
Separació entre fixacions: <= 80 cm
Penetració de la fixació dins de l'obra: >= 3,5 cm
Morter d'unió de la fixació: Ciment pòrtland i sorra de dosificació 1:3

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

FAÇANA VENTILADA:
El conjunt de l'estructura de suport ha de ser estable i les deformacions han d'estar dintre
dels paràmetres admissibles.
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical.
Els perfils han de quedar alineats.
Per a la subjecció de les peces es farà servir el sistema de fixacions subministrat pel
fabricant. Tots els materials han de ser compatibles entre si i adequats a les càrregues que
han de suportar. Queda expressament prohibit fer modificacions en el sistema de fixació de les
peces.
Els junts entre les peces ha de ser uniforme. No s'han de transmetre esforços entre les peces
ni entre aquestes i l'estructura.
Els punts singulars de la façana s'han de resoldre amb les peces adequades i han d'oferir la
mateixa resistència que la resta del conjunt.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el
revestiment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.

____________________________________________________________________________
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50
km/h i sense pluja.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
Un cop acabades les tasques de col·locació, s'ha de netejar el revestiment i s'ha de retirar
de l'obra les restes de peces i els materials sobrants.
PECES FIXADES AMB MORTER I GANXOS:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ:
La cara posterior de les peces s'ha de tractar amb beurada de ciment pòrtland abans de
col·locar-les.
Cada peça s'ha de collar amb tocs de morter i després s'ha de reblir l'espai entre la peça i
el suport.
No s'ha d'acceptar l'ancoratge per prolongació recta.
FAÇANA VENTILADA:
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E8 - REVESTIMENTS
E83 - APLACATS
E83C - APLACATS DE PEDRA GRANÍTICA TREBALLADA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E83CZGG5,E83CZPG5.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments realitzats amb peces de morter de ciment, pedra natural o artificial.
S'han considerat els revestiments següents:
- Revestiments aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors i en faixes exteriors,
horitzontals o verticals, fixats amb morter i elements metàl·lics (ganxos o platines).
- Revestiment muntat sobre estructura metàl·lica de suport per a la formació de façana
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ventilada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el revestiment de peces fixades amb morter i ganxos:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les peces
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
En els revestiments per a la formació de façana ventilada:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Comprovació de la planimetria de la façana
- Col·locació de l'estructura de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les peces a l'estructura de suport
- Neteja del parament

de l'obra les restes de peces i els materials sobrants.
PECES FIXADES AMB MORTER I GANXOS:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ:
La cara posterior de les peces s'ha de tractar amb beurada de ciment pòrtland abans de
col·locar-les.
Cada peça s'ha de collar amb tocs de morter i després s'ha de reblir l'espai entre la peça i
el suport.
No s'ha d'acceptar l'ancoratge per prolongació recta.

CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i
l'aplomat previstos.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser
suficient per tal que no s'esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves
prestacions.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 2 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades (peces de morter de ciment): ± 2 mm/m, ± 15 mm/total
- Sobreplom cap a l'interior: ± 2 mm/2 m
- Sobreplom cap a l'exterior: Nul
COL·LOCAT AMB MORTER:
Els junts entre les peces de pedra, han d'estar reblerts i rejuntats amb beurada de ciment
blanc i, eventualment, colorants, si la DF no especifica d'altres condicions.

FAÇANA VENTILADA:
El muntatge de l'estructura de suport s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació
tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada realment, 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:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les peces
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament

COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ:
Cada peça ha de quedar agafada amb elements de fixació (ganxos o platines) d'acer inoxidable,
col·locats en el junt horitzontal superior, en el cas dels ganxos o distribuïdes entre els
junts horitzontals, en el cas de platines. Ha de portar dos separadors de policlorur de vinil
en el junt horitzontal.
Nombre de ganxos per peça: >= 2
Separació entre fixacions: <= 80 cm
Penetració de la fixació dins de l'obra: >= 3,5 cm
Morter d'unió de la fixació: Ciment pòrtland i sorra de dosificació 1:3

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

FAÇANA VENTILADA:
El conjunt de l'estructura de suport ha de ser estable i les deformacions han d'estar dintre
dels paràmetres admissibles.
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical.
Els perfils han de quedar alineats.
Per a la subjecció de les peces es farà servir el sistema de fixacions subministrat pel
fabricant. Tots els materials han de ser compatibles entre si i adequats a les càrregues que
han de suportar. Queda expressament prohibit fer modificacions en el sistema de fixació de les
peces.
Els junts entre les peces ha de ser uniforme. No s'han de transmetre esforços entre les peces
ni entre aquestes i l'estructura.
Els punts singulars de la façana s'han de resoldre amb les peces adequades i han d'oferir la
mateixa resistència que la resta del conjunt.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el
revestiment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.

____________________________________________________________________________
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50
km/h i sense pluja.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
Un cop acabades les tasques de col·locació, s'ha de netejar el revestiment i s'ha de retirar
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E8B2 - ANTICARBONATACIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E9 - PAVIMENTS

E8B271E3.

E9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
E9Z4 - ARMADURES PER A PAVIMENTS
Preparació i aplicació d'un recobriment protector sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tractaments següents:
- Recobriment anticarbonatació aplicat sobre superficies de formigó o morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Hidrofugació o anticarbonatació de paraments:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació successiva, amb intervals d'assecatge, de les capes necessàries
CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de quedar totalment coberta pel revestiment protector.
Ha de tenir la dotació prevista.
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les
definides a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF.
ANTICARBONATACIÓ:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:

>= 95 micres;

<= 1,3 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50
km/h.
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
ANTICARBONATACIÓ:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 8ºC
- Humitat relativa de l'aire > 80%
No s'ha d'aplicar sobre superfícies humides.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha
de tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Quan s'apliqui sobre morters a base de ciment i resines sintètiques, aquests hauran de tenir
una antiguitat de 5 dies com a mínim.
Quan s'apliqui sobre suports molt absorbents s'ha de diluir la primera capa amb un 5% d'aigua.
Les capes s'han d'aplicar amb els intervals especificats pel fabricant, en funció de la
temperatura ambient.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9Z4M618,E9Z43110.
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:
- Paviments de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de
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.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de 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.
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.
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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.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment
en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la
norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 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).
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de
la EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article
69.5.2.4 de l'EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de
l'EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb

CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de 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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material
empalmaments.

corresponents

a

retalls

i

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels
següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.
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ED1 -

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.

DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS

ED15 - BAIXANTS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons
la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED15Z971.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baixants i conductes de ventilació d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de PVC o
polipropilè.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Fixació dels tubs
- Col·locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries
CONDICIONS GENERALS:
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra.
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut.
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota
l'embocadura i la resta de guiatge a intervals regulars.
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior.
Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap
punt.
Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot el seu
recorregut.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb
massilla.
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les
operacions de reparació i evitar la formació de condensacions.
Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament.
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Nombre d'abraçadores per tub: >= 2
Distància entre les abraçadores:
- Baixant: <= 15 vegades el diàmetre del baixant
- Conducte de ventilació: <= 150 cm
Gruix del parament al que es subjecta el conducte:
- Baixant: >= 12 cm
- Conducte de ventilació: >= 9 cm
Pendent del conducte de ventilació terciària: >= 1 %
Toleràncies d'execució:
- Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
No s'han de manipular ni corbar els tubs.
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials.
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.
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 Salubridad DB-HS.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
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.
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ED5 -

DRENATGES

ED51 - BONERES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED51Q5X5.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua superficial
dels paviments.
S'han considerat els tipus següents:
- Bonera col·locada amb morter
- Bonera adherida sobre làmina bituminosa en calent
- Morrió col·locat amb morter
- Bonera especial per a sistema d'evacuació sifònic
- Bonera especial per a sistema d'evacuació sifònic
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
L'execució de les boneres per l'evacuació sifònica s'ha d'ajustar al que indiqui la DT
Elements col·locats amb morter:
- Replanteig
- Col·locació caixa de la bonera
- Execució de les unions amb els tubs
- Fixació de la bonera amb morter
- Col·locació de la reixa
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc
Elements adherits:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions
- Col·locació de la reixa
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc
Elements fixats mecànicament:
- Replanteig de l'element
- Col·locació caixa de la bonera
- Fixació d'acord amb DT
- Col·locació reixa
- Retirada de l'obra de restes d'embalatge, material sobrant, etc.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONDICIONS GENERALS:
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
En el cas de les boneres per al sistema d'evacuació sifònic cal que tots els elements
s'instal·lin d'acord amb la DT.
BONERA:
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió
mecànica tipus brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant
ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic.
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera,
amb els procediments indicats pel fabricant.
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la
plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta.
La bonera de fosa, de poliamida o d'etilè propilè diè, ha de quedar enrasada amb el paviment.
La bonera de goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la bonera i el paviment: -2 mm, 0 mm
MORRIÓ:
Ha de quedar correctament col·locat i subjectat a la bonera amb els procediments indicats pel
fabricant.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits,
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la
solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la
a pressió sobre la làmina.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
BONERA PER A SISTEMA D'EVACUACIÓ SIFÒNIC:
L'execució per a aquest tipus de sistema ha de realitzar-se seguint estrictament el que
indiqui la DT
Les cassoletes han d'estar situades en els punts baixos de la coberta per permetre un flux
eficient d'aigua cap a elles.
La bonera i en particular la seva reixeta protectora han d'estar protegits de les càrregues i
de l'entrada de residus durant el procés d'instal·lació del sistema.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BONERA:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
MORRIÓ:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

ED7 -

CLAVEGUERONS

ED7F - CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED7FZ514,ED7FZ714,ED7FR114.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de clavegueró amb tub de PVC.
S'han considerat les col·locacions següents:
- Penjat del sostre
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Penjat del sostre:
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub
- Col·locació i unió dels tubs
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció,
connexions, etc.)
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
En rasa:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació dels tubs
- Segellat dels tubs
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas
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.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un
ressalt <= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel
fabricant.
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en
cap punt.
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa
PENJAT DEL SOSTRE:
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a
cada tram.
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars.
Les abraçadores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic.
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres
formats per peces especials.
Separació entre registres: <= 15 m
Pendent: >= 1 %
Distància entre les abraçadores: <= 150 cm
Fletxa: <= 0,3 cm
Separació amb la cara inferior del sostre: >= 5 cm
Franquícia entre tub i contratub: 10 15 mm
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular
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o terra lliure de pedres.
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.
Un cop instal·lada la 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.
Pendent: >= 2%
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat: >= 80
cm
En el cas de tubs de PVC-U amb pressió enterrats que transportin aigua es recomana una alçària
mínima de 0,90m. sempre que estiguin a l'abric de les gelades.
Per a tubs instal·lats sota zones de trànsit intens o que no sigui possible mantenir l'alçària
de 0,90m. es requerirà una protecció addicional.
Amplària de la rasa: >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m
Gruix llit d'assentament de sorra: >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm
La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d'altres
instal·lacions enterrades >= 0,4m. en condicions normals.

la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els
tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.
Els tubs s'han de calçar i recolzar 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.).
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.

SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament
com disgregacions o buits a la massa.
Gruix solera de formigó: 15 cm
REBLERT AMB SORRA:
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant
final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb
els mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys.
Gruix tongades rebliment: 10 cm
Rebliment amb sorra: fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub

SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer
de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de
material granular.
REBLERT AMB SORRA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior
a 0º C.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials
estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.
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.
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.
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.
Es de bona pràctica l'estesa de tubs amb l'extrem mascle inserit en l'embocaduda en el mateix
sentit de circulació que el previst per al flux de sanejament.
Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d'encofrar-se amb formigó.
PENJAT DEL SOSTRE:
No s'han de manipular ni corbar els tubs.
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials, seguint
les indicacions de DT i d'acord amb la DF.
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.
S'han d'instal·lar els absorbidors de dilatació necessaris.
La canonada principal s'ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
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
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
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 5.2-1C «Drenaje
superficial».
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.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
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 EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas.
- Comprovació de la superfície d'assentament.
- Col·locació i unió dels tubs.
- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas.
- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
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CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE
PVC SOTERRATS:
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades.
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.

- Posició:

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon
funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant
les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de
registre aigües avall.

± 20 mm

EQUIPS PER A LA LECTURA CENTRALITZADA DE COMPTADORS:
La caixa ha d'estar fixada al suport per un mínim de quatre punts.
El punt de lectura interior ha d'estar col·locat a dintre del recinte de la cambra de
comptadors.
El punt de lectura exterior ha d'estar col·locat en un lloc de fàcil accés, a la part exterior
de l'edifici.
Les connexions elèctriques han d'estar fetes. No s'han de transmetre esforços entre els cables
elèctrics i els terminals de connexió.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN
TUBS DE PVC SOTERRATS:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________

EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
EJM -

ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ

EJM1 - COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS:
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva
unió.
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 la rosca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

EJM1ZM10.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d'obra:
- Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a un ramal.
- Elements per a la lectura centralitzada de comptadors electrònics
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Per a la col·locació de comptadors:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Preparació de les unions
- Col·locació del comptador
- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents
- Prova de servei
- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc.
Per a la col·locació del punts de lectura centralitzada:
- Replanteig d'unitat d'obra
- Col·locació del punt de lectura centralitzada
- Execució de les connexions elèctriques
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc.
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS:
El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans
d'il·luminació i d'evacuació.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.
Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de ser
enroscades i amb junt de material elàstic.
Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de
retenció si el comptador no la porta incorporada, segons les especificacions del seu plec de
condicions.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Toleràncies d'instal·lació:
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips.
- Verificar la correcta instal·lació i dimensions dels elements de la cambra d'escomesa o
armari de comptador i elements següents :
- Clau de pas general
- Comptador homologat
- Filtres amb malla d'entre 25 i 50um
- Clau de pas posterior al comptador (si és prevista)
- Vàlvula de retenció
- Sistema de reducció de pressió
- Protecció contra condensacions / tèrmiques / esforços mecànics / sorolls
- Existència de desguàs
- Condicions mínimes de subministre
- Estalvi d'aigua
- Senyalització
- Verificar les dimensions de la cambra d'escomesa o armari de comptador
- Verificar l'assaig de resistència mecànica i Estanqueitat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:
Es donarà per bona la prova d'estanqueitat quan no hi hagi variacions de pressió al manómetre.
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
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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.


F-

PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

____________________________________________________________________________

F21 - DEMOLICIONS
F213 -

ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2131323,F2135323.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb
càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat les eines de demolició següents:
- Mitjans manuals
- Martell picador
- Martell trencador sobre retroexcavadora
S'han considerat els materials següents:
- Maçoneria
- Obra ceràmica
- Formigó en massa
- Formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci
pràcticament al mateix nivell.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, 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.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
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l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

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.
Pel trossejament dels elements enderrocats cal utilitzar la maquinària i les eines adients.
En acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de romandre dempeus
per observar les lesions que hagin sorgit.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.

FONAMENTS:
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
MURS DE CONTENCIÓ:
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una
barana i un sòcol.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

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'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se dempeus o
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
Si es preveuen desplaçaments laterals dels elements que formen la tanca, cal apuntalar per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements en estat inestable que el vent, les
condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
m de llargària amidada segons les especificacions de 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)
* 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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* 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
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F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 - DEMOLICIONS

F21 - DEMOLICIONS

F219 -

F216 -

DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2194JB5,F2194XC5,F2194AG5,F2194AL5,F219Z306,F2191306,F219ZR05,F219FBC0,F219FFC0,F219ZZ06.

F216R243.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc d'elements de tancament de reixat metàl·lic, amb els seus elements de suport i els
daus de formigó de la fonamentació, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:
- Reixat metàl·lic i elements de suport, a ma
- Daus de formigó, amb martell picador
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
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.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:

CONDICIONS GENERALS:
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Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per 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.
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.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 - DEMOLICIONS
F21D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
F21DZT01,F21DZG02,F21DZTN1,F21DZTN4,F21DZTN6,F21DZMMO,F21DZQMO.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans
manuals o mecànics.
S'han considerat els elements següents:
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que
mantinguin el mateix nivell.
Ha d'estar fora de servei.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions
de la DT.
POU:
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

____________________________________________________________________________
EMBORNAL:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

____________________________________________________________________________

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 - DEMOLICIONS

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.
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

F21H - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT:
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.

F21HZT41.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

No hi ha normativa de compliment obligatori.

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 considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada de llum superficial
- Desmuntatge de llum superficial
- Desmuntatge de fanal
- Desmuntatge de braç mural
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels
materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,
descàrrega i classificació
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F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 - DEMOLICIONS
F21R - ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F21RZZ60.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats
per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues,
cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element
elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
Pàgina: 51

Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica
contenidor.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tala de les branques
- Tall del tronc
- Arrencada de la soca i arrels principals
- Trossejament i apilada de les branques i arrels
- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant
- Reblert del clot amb terres adequades

sobre

camió

o

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.
El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau
que les del voltant.
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.
S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic.
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 acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* 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

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 trencarse, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i
la càrrega de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega
de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels,
runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la
zona influenciada pel procés de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels,
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix
grau de compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com
a útils.

____________________________________________________________________________

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F221 -

- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor

EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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

F221C472,F2213422.
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
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
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- Angle del talús:
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± 2°
F2225223.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la
roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si
es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament
per rotació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.
EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
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EXCAVACIONS DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecànics o amb utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el
cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la
rasa, segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació,
s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del
sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es
pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de
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resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un
recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes,
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la
DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.

Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera

EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista
supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.
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TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F226120F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que
permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres
superposades.
S'han considerat els tipus següents:
- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM
- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN
- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN
- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Execució de l'estesa
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari
- Compactació de les terres

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas

CONDICIONS GENERALS:
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents:
- Posada en obra en condicions acceptables
- Estabilitat satisfactòria
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o
seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable.
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article
330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè
(coronament i zones laterals).
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb
matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir
l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002.
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o
d'aportació, i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos
industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3.
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura
inicial de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa.
Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que
defineixi les disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del
terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells
freàtics.
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor
de referència compresa entre el 1 i el 3%.
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a
qualsevol zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al
0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial
aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ús.
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
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o seleccionades.
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit
amb els mitjans que es disposen.
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb
pendents inferiors a 1:2.
Gruix de cada tongada : >= 3/2 mida màxima material
Pendent transversal de cada tongada: 4%

l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%.
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director
d'obra, i a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre:
- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de
drenatge i impermeabilització
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè.
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un
5% de matèria orgànica per a la zona del nucli.

TERRAPLÈ:
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357):
- Fonament, nucli i zones exteriors:
- Sòls seleccionats : >= 50 MPa
- Resta de sòls : >= 30 MPa
- Coronament:
- Sòls seleccionats : >= 100 MPa
- Resta de sòls : >= 60 MPa
Grau de compactació: >= 95% PM
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm
Toleràncies d'execució:
- Variació en l'angle del talús: ± 2°
- Espessor de cada tongada: ± 50 mm
- Nivells:
- Zones de vials: ± 30 mm
- Resta de zones: ± 50 mm
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig
Pròctor):
- Sòls seleccionats, adequats o tolerables: - 2%, + 1%
- Sòls expansius o colapsables: - 1%,
+ 3%

SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ:
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més
de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim.
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de
suport sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les
condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502).
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir
materials naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport
exigides.
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2%
en sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de
terraplè.
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el
contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria
orgànica.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ:
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació.
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR,
corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes
de resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no
ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial.
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3.
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar
l'assaig segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un
estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció,
depenent de la funcionalitat del terraplè, les característiques de permeabilitat de la
coronació i espigons, el inflament lliure, i les condicions climàtiques.
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Maquinària prevista
- Sistemes de transport
- Equip d'estesa i compactació
- Procediment de compactació
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de
l'escarificació la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la
naturalesa del terreny.
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes
per estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin
proteccions.
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el
gruix mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de
moviment i compactació de terres.
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant
final.
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar
la posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte.
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de
l'esplanada.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de
terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosió.
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb
d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé.
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir
l'estabilitat.
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball
de la maquinària.
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació
exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les
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CAIXA DE PAVIMENT:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
- Planor: ± 20 mm/m
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del
terreny i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la
presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m.
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat.
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les
condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin
les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en
obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el
contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un
2% de matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial
aprovat pel Director d'obra.
Gruix: >= 1 m
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condicions ambientals de l'obra.
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al
contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a
l'apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del
95% de la humitat òptima de l'assaig PM.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui
l'adient.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibració.
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció
dels resultats del assaigs realitzats a l'obra.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació
s'hagi completat.
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria
de l'aigua reconduïda fora del terraplè.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa 'extracció-compactació', la inspecció visual té una
importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a
l'estesa.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament
lliure <= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir
les limitacions establertes al plec de condicions.
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el
70% de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una
densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF.
En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot),
a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació
de la compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva
obligació serà reparar sense cost els errors que s'hagin produït.

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides,
turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF.
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el
definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui
uniforme.
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents,
es seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat.
El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti
la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols,
per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la
seva eliminació.
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F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F227 -

REPÀS I PICONATGE DE TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F227T00F.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.
S'han considerat els elements següents:
- Sòl de rasa
- Esplanada
- Caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control d'execució inclou les operacions següents:
- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i
control de la temperatura ambient.
- Humectació o dessecació d'una tongada.
- Control de compactació d'una tongada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la
berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació
exigit, els assaigs de control s'han de realitzar en la zona del terraplè estructural.
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat
i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament
distribuïts en la secció transversal de la tongada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base
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CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents
i d'igual compacitat.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

El
de

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
La zona alta, la resta de la rasa
material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha
ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.

No hi ha normativa de compliment obligatori.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
____________________________________________________________________________

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F228 -

REBLIMENT I PICONATGE DE RASES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F228F10F,F228Z010,F228ZC00,F228AH00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda,
per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que
normalment s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament,
nucli, zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit
amb els mitjans que es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin
els sòls adjacents, en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec
de condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).

CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a
0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la
unió amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir
abans de l'execució.
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a
la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així,
es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim
d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui
l'addient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a
ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha
assolit la resistència necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació
s'hagi completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
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

RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 30 mm

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
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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)
* 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.

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

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).
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert.
En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació
del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de
densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament
distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements
en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de
control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base
d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa 'extracció-compactació', la inspecció visual té una
importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a
l'estesa.
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de
la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En
tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament
lliure <= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega 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.

____________________________________________________________________________

RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació
solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi 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:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- 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
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.

F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

F2412067.
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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, 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%
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
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.

____________________________________________________________________________

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació
solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi 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:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- 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
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

F2R - GESTIÓ DE RESIDUS
F2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

F2R54267.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual
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TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
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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.

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.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS

F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS

F2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

F31 - RASES I POUS
F315 -

FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2RAZ3G1,F2RA9SB0.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

F31522H4.

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

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

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.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Rases i pous
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

CONDICIONS GENERALS:
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.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
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 EHE-08.
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,
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DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.

sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
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.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.

RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50
mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:
No es necessari la compactació del formigó.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT,
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

amb

aquelles

modificacions

i

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).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No 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.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts
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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:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
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:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el
plec de prescripcions tècniques particulars.
- 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 realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
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- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.

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.
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
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:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.

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 ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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.
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F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS
F31 - RASES I POUS
F31B - ARMADURES PER A RASES I POUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F31B3000.
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.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que

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).
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
Llargària solapa: a x Lb neta:
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(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).

F31 - RASES I POUS
F31D - ENCOFRAT PER A RASES I POUS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de 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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels
següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F31DC100.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que
formen el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics,
tubs, grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que
comporta el seu
formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora
de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
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Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se
utilitzar els
següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i
rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de
desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦
¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Murs
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦
± 50 mm
¦
¦Recalçats
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦
¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostres
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basaments
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Enceps
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilars
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Bigues
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Llindes
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Cèrcols
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Sostres
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦
¦
¦
¦
¦Lloses
¦
¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦
± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranes
¦
¦± 30
¦
¦
¦
¦
¦Estreps
¦
¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+-------------------------------------------------------------------+

rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió
de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar
d'acord amb el tesat de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser
llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la
seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les
articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels
sotaponts i puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la
part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements
verticals d'esveltesa més gran de 10.

MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la
secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i

ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de
la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat
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senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
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 EHE-08.
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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

____________________________________________________________________________

MURS DE CONTENCIÓ:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm
- Distància entre junts: ± 200 mm
- Amplària dels junts: ± 5 mm
- Desviació de la vertical (H alçària del mur):
- H <= 6 m. Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm
- H > 6 m. Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm
- Gruix (e):
- e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm
- e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm
- Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS

CONDICIONS GENERALS:
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.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No 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.
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FORMIGONAT DE MURS DE CONTENCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F325ZPH4.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Murs de contenció
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
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En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
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.
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.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.

preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de
càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el
plec de prescripcions tècniques particulars.
- 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 realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.
MURS DE CONTENCIÓ:
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.

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 ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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.

____________________________________________________________________________

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT,
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

amb

aquelles

modificacions

i

F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS
F32 - MURS DE CONTENCIÓ

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

F32B - ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

F32BZ00Q.

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.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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.

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

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
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

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.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
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CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
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nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de 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.
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
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:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.

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
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm,
1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2
la EHE).

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).
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.
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MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article
69.5.2.4 de l'EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de
l'EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de 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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material
empalmaments.

corresponents

a

retalls

i

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
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- 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.

CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics,
tubs, grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que
comporta el seu
formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi

hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora
de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se
utilitzar els
següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i
rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de
desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦
¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
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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.
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F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS
F32 - MURS DE CONTENCIÓ
F32D - ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F32D3A23,F32D3A06.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que
formen el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
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¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Murs
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦
± 50 mm
¦
¦Recalçats
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦
¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostres
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basaments
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Enceps
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilars
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Bigues
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Llindes
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Cèrcols
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Sostres
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦
¦
¦
¦
¦Lloses
¦
¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦
± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranes
¦
¦± 30
¦
¦
¦
¦
¦Estreps
¦
¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+-------------------------------------------------------------------+

impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les
articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels
sotaponts i puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la
part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements
verticals d'esveltesa més gran de 10.

MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la
secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i
rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió
de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar
d'acord amb el tesat de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser
llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la
seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui
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ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de
la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat
senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

____________________________________________________________________________

F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS
F3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F3Z152T1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les
rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació
- Situació dels punts de referència dels nivells
- Abocada i estesa del formigó
- Curat del formigó

F6A1 - REIXATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F6A1ZFA5.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de ser plana i anivellada.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del
granulat.
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa: - 30 mm
- Nivell: +20 / - 50 mm
- Planor: ± 16 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de
neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10
o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer
la capa de neteja.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que
durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
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 DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.
- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor).
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 es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.

____________________________________________________________________________

F6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES

Col·locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl·lics i malla
electrosoldada.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Reixat amb malla de torsió senzilla
- Reixat amb bastidor o sense i malla electrosoldada, malla ondulada o entramat metàl·lic
- Reixat amb doble ballesta superior i malla electrosoldada galvanitzada i plastificada.
- Porta de fulles batents formada per perfils metàl·lics, malla electrosoldada, ondulada o de
torsió, mecanismes i muntants de suport.
- Porta corredissa formada per bastidor de tub, malla electrosoldada i guia inferior amb
rodet.
S'han considerat les formes de col·locació del reixat següents:
- Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó
- Ancorat a l'obra
- Amb platines i fixat mecànicament a l'obra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reixat:
- Replanteig
- Col·locació de l'element
- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra
- Col·locació dels elements que formen el reixat
- Tesat del conjunt
- Replanteig
- Col·locació dels muntants sobre daus de formigó, ancorats a l'obra o sobre platines
- Col·locació dels elements que formen el reixat
Porta de fulles batents:
- Replanteig
- Fonamentació dels muntants (excavació del pou i reblert amb formigó) o ancoratge a obres de
fàbrica
- Muntatge de la porta
- Falcat provisional
- Col·locació dels mecanismes
- Neteja i protecció
Porta corredissa:
- Replanteig
- Fixació de la guia inferior
- Fixació dels bastiments laterals
- Muntatge de la porta
- Col·locació dels mecanismes
- Neteja i protecció del conjunt
REIXAT
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells
previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.
Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases
que no han de quedar visibles.
La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre suports:
- Reixa amb malla de torsió senzilla: ± 20 mm
- Reixa amb bastidor de 2x1,8 m: ± 2 mm
- Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m: ± 5 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm
REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA:
La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i
a les cantonades.

F6A - REIXATS I TANQUES LLEUGERES
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Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes.
Distància entre els suports tensors: 30 - 48 m
Nombre de cables tensors: 3
Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant: 7

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la
tanca. En cas d'observar deficiències, s'ampliarà el control, en primer lloc fins a un 20 %
dels suports, i en cas de mantenir-se les irregularitats, es passarà a realitzar control sobre
el 100 % de les unitats.

REIXAT AMB BALLESTA SUPERIOR:
El reixat col.locat ha d'impedir la possibilitat d'escalada o de pas de persones a través seu.
Ha de permetre una bona visibilitat de l'entorn immediat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.

PORTES:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Ha d'estar aplomada i al nivell previst.
Ha de quedar al mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta no ha de
produir deformacions al conjunt del tancament.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials.
La porta batent ha de quedar subjecta a les columnes de fixació laterals, d'acord amb les
especificacions del fabricant. A la porta corredissa, hi ha de quedar col·locada la columna de
topall i la guia superior. Els mecanismes de lliscament han d'estar col·locats.
En la porta corredissa, el mecanisme de lliscament ha de garantir un accionament suau i
silenciós.
La guia inferior, per al desplaçament de la porta corredissa, ha de quedar encastada al
paviment.
Franquícia de la fulla al paviment: >= 8 mm, <= 12 mm
Franquícia de la fulla al bastiment: <= 4 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 3 mm
- Aplomat: ± 3 mm

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________

F7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
F7B - GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F7B451E0.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

REIXAT
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els
impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.

Làmina separadora col·locada no adherida.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir,
termosoldat
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat
mecànicament mitjançant punxonament
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina

PORTES:
El bastiment s'ha de muntar amb elements que mantinguin el seu aplomat i el seu nivell fins
que quedi ben travat.
Totes les fixacions de manyeria s'han de fer amb cargols o amb soldadura.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
REIXAT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
PORTES:
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:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació de la tanca.
- Inspecció visual de l'estat general de la tanca.
- 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.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en
l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.

CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el
previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.
Les làmines han de cavalcar entre elles.
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.
Cavalcaments:
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica: >= 30 cm
- Làmines separadores de polipropilè: >= 5 cm
- Làmines separadores de polietilè: >= 5 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.
Els geotèxtils en tracció mecànica 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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa
referència a la malla pròpiament dita com en els elements auxiliars (suports i accessoris).
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- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments
longitudinals i transversals
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil

en

junts

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i repàs del suport.
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES
EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a
Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________

CONDICIONS GENERALS:
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions,
provinent de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.
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 UNEEN 13286-2.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial,
de pedra de cantera o grava natural.
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.
Grau de compactació:
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2.
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.
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:
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
- Categoria d'esplanada E1:
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula
510.7 del PG3 vigent.
Toleràncies d'execució:
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la
resta de casos.
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus.
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.

F9 - PAVIMENTS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

F92 - SUBBASES

CONDICIONS GENERALS:
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de
la capa.
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.
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

F921 -

SUBBASES DE TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F921Z01J.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subbases o bases de tot-u per a paviments.
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segregacions i les variacions d'humitat.
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades
de gruix no superior a 30 cm.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a
aconseguir la densitat exigida.
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com
a mínim.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de
compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la DF.

ella.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.

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.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima
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.
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.

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.
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.
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.
- 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.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:
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'.
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

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
FERMS DE CARRETERES:
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda
diàriament) s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.
Les condicions d'acceptació són les següents:
- Densitat:
- 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 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es
tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada.
- Humitat:
- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos,
causa de rebuig o acceptació.
- Capacitat de suport:
- 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.
- 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.
- Rasant:
- 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.

Pàgina: 95

Pàgina: 96

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/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.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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F9 - PAVIMENTS
F96 - VORADES

F9 - PAVIMENTS
F93 - BASES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F936 -

F961ZR11,F961ZR12,F961ZR13,F961ZR14,F961Z8GD,F961ZZM2,F962ZZM1,F961ZZM5.

BASES DE FORMIGÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9365H31.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa
i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions
i a les rasants previstes.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm
d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb
els junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 15 mm
- Nivell: ± 10 mm

Formació de vorada amb materials diferents.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat 'CORTEN'
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Vorada de planxa d'acer:
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva i neteja
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres
defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la
rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit
de formigó.
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):
- Amplària de la base de formigó: Gruix de la vorada + 5 cm
- Gruix de la base de formigó: 4 cm
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment
utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

VORADA DE PLANXA D'ACER:
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomada.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'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.
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu
perímetre.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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).
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CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les
indicacions explícites de la DF.
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Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.

-

VORADA DE PLANXA D'ACER:
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al
projecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
VORADA RECTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

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.
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.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

RIGOLA AMB PECES:
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar
col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes.
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

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%

VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de
vorada o de rigola.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al
procediment adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

ben

assentades,

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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

RIGOLA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RIGOLA AMB PECES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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F9 - PAVIMENTS
F97 - RIGOLES

F9 - PAVIMENTS

F973 -

F97 - RIGOLES

RIGOLES DE PEDRA NATURAL

F975 -

RIGOLES DE PECES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F973Z12A,F973ZT2A,F973ZR31,F973ZR32.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

F975Z6DA.

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:

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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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.
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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

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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RIGOLA:
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
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.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
RIGOLA AMB PECES:
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.
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.
Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.
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%
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
RIGOLA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RIGOLA AMB PECES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

F9 - PAVIMENTS
F98 - GUALS DE PECES ESPECIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F981ZG9F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Peça de capçal per a formació de gual
- Rampa central per a la formació de gual, recta o corba
- Gual de peces de formigó, incloent les dues peces extremes i les peces de la rampa central
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.
Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al dissseny del
conjunt.
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.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de
vorada o de rigola.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al
procediment adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
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.
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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'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
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:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de
vorada o de rigola.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al
procediment adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

ESCOCELLS DE TOTXANA O MAÓ:
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 15 mm
- Escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric
- Nivell: ± 10 mm
- Aplomat: ± 5 mm
- Planor: ± 5 mm/m
ESCOCELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT:
Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar.
Junt entre les peces i el paviment: >= 3 mm
Toleràncies d'execució:
- Balcament de l'escocell: ± 3 mm
- Nivell: + 2 mm, - 10 mm
- Junts: ± 1 mm

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.

ESCOCELL DE XAPA D'ACER:
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d'estar net i sense defectes.
Ha de quedar aplomat.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l'alçària indicada
en la DT
La part superior de l'escocell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no
ha de sobresortir.
Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d'ancoratge.
La unió de l'escocell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu
perímetre.
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F9 - PAVIMENTS
F99 - ESCOCELLS
F991 -

Les peces que formen l'escocell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes
visibles.
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica
estimada (Fest) al cap de 28 dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de
quedar visible.
Les parets de l'escocell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han de
quedar ben travades en les cantonades.
Han de quedar al mateix pla.
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF.
Base de formigó: >= 15 x 7 cm

FORMACIÓ D'ESCOCELLS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.

F991ZM11,F991ZM13,F991ZM14,F991ZM15.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'escocells per a voreres.
S'han considerat els escocells formats amb els materials següents:
- Peces prefabricades de morter de ciment
- Totxanes o maons foradats
- Xapa d'acer galvanitzat
- Xapa d'acer amb acabat “corten”
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Humectació de les peces
- Col·locació de les peces de l'escocell rejuntades amb morter
En el cas d'utilitzar totxanes o maons:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Humectació de les peces
- Col·locació de les peces rejuntades amb morter
- Arrebossat de l'escocell
En el cas d'utilitzar xapa d'acer:
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva i neteja

PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ:
Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
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.
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F9 - PAVIMENTS

PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ:
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F9A - PAVIMENTS GRANULARS

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.

F9A1 - PAVIMENTS DE TERRA

PAVIMENTS DE SAULÓ O DE MATERIAL SELECCIONAT:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la
precedent.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3
del de l'element compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de
compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la DF.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de
ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint
o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9A1201F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de terra.
S'han considerat els materials següents:
- Sauló
- Terra-ciment executada 'in situ'
- Material seleccionat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En els paviments de sauló o material seleccionat:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
En els paviments de terra-ciment 'in situ':
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Disgregació del sòl
- Humectació o dessecació del sòl
- Distribució del ciment
- Mescla del sòl amb el ciment
- Compactació
- Acabat de la superfície
- Execució de junts
- Cura i protecció superficial

CONDICIONS GENERALS:
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies

PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT 'IN SITU':
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura a l'ombra sigui inferior a 5°C o quan puguin
donar-se gelades.
Es podrà treballar normalment amb pluges lleugeres.
El sòl per estabilitzar s'ha de disgregar prèviament fins a una eficàcia mínima del 100% al
sedàs UNE 25 mm, i del 80% al sedàs UNE 5 mm. S'entén com eficàcia de disgregació la relació
entre el tamisatge a l'obra del material humit i el tamisatge a laboratori d'aquest mateix
material dessecat i esmicolat.
No s'ha de distribuir el ciment mentre hi hagi concentracions superficials d'humitat.
Les operacions de distribució de l'additiu en pols s'han de suspendre en cas de vent fort.
El ciment s'ha de distribuir uniformement, amb la dosificació establerta i amb la maquinària
adequada, aprovada per la DF.
El ciment estès que s'hagi desplaçat s'ha de substituir abans de la mescla.
El ciment s'ha d'estendre només a la superfície que es pugui acabar a la jornada de treball.
Abans d'una hora des de l'abocada del ciment en un punt qualsevol, s'ha de mesclar en aquest
punt el ciment amb el sòl, fins que no s'apreciïn grumolls de ciment a la mescla.
L'aigua s'ha d'afegir uniformement i s'ha d'evitar que s'acumuli a les roderes que deixi
l'equip d'humectació.
Els tancs regadors no s'han d'aturar mentre reguen, per a evitar la formació de zones amb
excés d'humitat.
La mescla del ciment i el terra s'ha de continuar fins a aconseguir un color uniforme i
l'absència de grumolls de ciment.
En qualsevol punt la mescla no pot estar més de 1/2 hora sense procedir a la seva compactació
i acabat, o a una nova remoguda i mescla.
En començar a compactar, la humitat del sòl no ha de diferir de la fixada per la fórmula de
treball en més d'un 2% del pes de la mescla.
La humitat fixada a la fórmula de treball s'ha d'assolir abans de 2 hores des de l'aplicació
del ciment.
En el moment d'iniciar la compactació, la mescla ha d'estar solta en tot el seu espessor.
El piconatge s'ha de fer longitudinalment, començant per la vora més baixa i avançant cap al
punt més alt.
Si al compactar es produeixen fenòmens d'inestabilitat o cargolament, s'ha de reduir la
humitat de la mescla.
Els equips de piconatge han de ser els necessaris per aconseguir que la compactació s'acabi
abans de les 4 hores següents a la incorporació del ciment al sòl. Aquest temps s'ha de reduir
a 3 hores si la temperatura és superior als 30°C.
L'acabat ha de concloure abans de 2 hores des del començament del piconatge.
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de
compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la
capa.
La recrescuda en capes primes no s'ha de permetre en cap cas.
Dins del termini màxim d'execució, podrà fer-se l'allisada amb motoanivelladora.
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CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 10 mm/3 m
PAVIMENTS DE SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT 'IN SITU':
S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric
deduït de la secció-tipus dels plànols.
La superfície acabada no pot tenir irregularitats ni discontinuïtats.
Índex de plasticitat del sòl per estabilitzar segons les normes UNE 103103 i UNE 103104: <= 15
Contingut ponderal de matèria orgànica del sòl per estabilitzar segons la norma UNE 103204: <
1%
Contingut ponderal de sulfats, expressat en SO3, segons la norma UNE 103201: < 0,7%
Resistència a la compressió al cap de 7 dies: >= 0,9 x 2,5 N/mm2
Toleràncies d'execució:
- Contingut d'additiu respecte al pes sec del sòl: ± 0,3%
- Humitat de la mescla respecte al seu pes sec: ± 2%
- Nivells: - 1/5 del gruix teòric, ± 30 mm
- Gruix mitjà de la capa: - 10 mm
- Gruix de la capa en qualsevol punt: - 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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Els junts de treball s'han de disposar de forma que el seu cantell sigui vertical, tallant
part de la capa acabada.
S'han de disposar junts transversals quan el procés constructiu s'interrompi més de 3 hores.
Si es treballa per fraccions de l'amplària total, s'han de disposar junts longitudinals si es
produeix una demora superior a 1 hora entre les operacions a franges contigües.
El retall i recompactació d'una zona alterada només s'ha de fer si s'està dins del termini
màxim fixat per a la posada a l'obra. Si s'ha rebassat aquest termini, s'ha de reconstruir
totalment la zona afectada, d'acord amb les instruccions de la DF.
La mescla s'ha de mantenir humida, com a mínim, durant els 7 dies següents a la seva
terminació. S'ha de disposar un reg de cura a partir de les 24 h del final de les operacions
d'acabat.
S'ha de prohibir qualsevol tipus de trànsit durant els 3 dies següents al seu acabat, i de
vehicles pesats durant 7 dies, a no ser que la DF ho autoritzi expressament i establint
prèviament una protecció del reg de cura per mitjà d'una capa de sorra o terra amb dotació no
superior als 6 l/m2 , que s'ha de retirar completament mitjançant escombrat abans d'executar
qualsevol unitat d'obra per sobre de la capa tractada.
Si durant els 7 primers dies de la fase de curat es produeixen gelades, la capa estabilitzada
s'ha de protegir adequadament contra les mateixes, segons les instruccions de la DF.

En
En
En
-

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
PAVIMENTS DE SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT 'IN SITU':
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a
donar obertura al trànsit.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

Compactació i col·locació de les peces
Rejuntat de les peces amb morter
Neteja, protecció del morter i cura
paviments de lloses col·locats amb morter:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació de la base de morter
Humectació i col·locació de les peces
Humectació de la superfície
Rebliment dels junts amb beurada de ciment
Neteja de l'excés de beurada
Protecció del morter de la base i cura
la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació del llit de sorra
Col·locació i compactació dels llambordins
Rebliment dels junts amb sorra
Compactació final dels llambordins
Escombrat de l'excés de sorra
la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació de la base de morter sec
Humectació i col·locació dels llambordins
Compactació de la superfície
Humectació de la superfície
Rebliment dels junts amb beurada de ciment

CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en
la DT.
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres
elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi
del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
Les peces han de quedar ben adherides al suport.
Els junts han de quedar plens de material de reblert.
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb
d'altres defectes superficials.
En els paviments formats per lloses els junts entre les peces han de complir:
- Peces rejuntades amb morter: >= 5 mm
- Peces rejuntades amb beurada: <= 1,5 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles:
- Paviments interiors: <= 1 mm
- Paviments exteriors: <= 2 mm
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
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F9 - PAVIMENTS
F9B - PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9B4ZT81,F9B4ZT82,F9B4ZM15,F9B4ZMM4,F9B4ZA60.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural.
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
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
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PAVIMENT DE LLAMBORDINS:
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.
Junts entre peces: <= 8 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 12 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que
indiqui la DT.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

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.
Les lloses s'han de col·locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix.
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.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el
paviment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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F9 - PAVIMENTS
F9E - PAVIMENTS DE PANOT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.

F9E1Z20G.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Paviments interiors:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

Formació de paviments de panot.
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
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de
sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la sorra-ciment
- Col·locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
En la col·locació a truc de maceta amb morter:
- 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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
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:
PAVIMENT DE PECES DE PEDRA COL·LOCADA AMB MORTER O SOBRE LLIT DE SORRA
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.
- Replanteig inicial.
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas.
- Humectació de la solera.
- Col·locació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció especial als
junts.
- Control del temps d'adormiment.
- Col·locació de la beurada, per al reblert dels junts.
- Neteja de l'excés de beurada.
- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas).
- Neteja del paviment amb serradures.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc.
- Control de planor.
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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.
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en
la DT.
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres
elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi
del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels
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que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de
panot.
- 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.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- 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 fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de
la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9F1ZE01,F9F1ZE02.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de llambordins o lloses.
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de
ciment
- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Compactació i col·locació de les peces
- Rejuntat de les peces amb morter
- Neteja, protecció del morter i cura
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Col·locació i compactació dels llambordins
- Rebliment dels junts amb sorra
- Compactació final dels llambordins
- Escombrat de l'excés de sorra
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter sec
- Humectació i col·locació dels llambordins
- Compactació de la superfície
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina:
- Comprovació del nivell de la base de formigó
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment
- Col·locació de les peces amb morter de 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.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en
la DT.
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres
elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi
del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
Les peces han de quedar ben adherides al suport.
Els junts han de quedar plens de material de reblert.
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb
d'altres defectes superficials.
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.
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Junts entre peces: <= 8 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 12 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m

F9 - PAVIMENTS
F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
F9H1 - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que
indiqui la DT.
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase
o al llit de sorra.
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:
Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de
millorar l'adherència.
El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota
la superfície.
El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades.
S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors
als vehicles auxiliars de l'obra.

F9H11B51,F9H11251,F9H1ZUAM.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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.
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%
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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Paviments interiors:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________
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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.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la
fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els
mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ
establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de
control.
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre
fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o
a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats
de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions
atmosfèriques.
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
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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 PG3.
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.
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.
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.
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de
la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de
compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus
canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de
sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets
i, si és precís, humits.
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes
sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin
desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no
fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora
d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i
vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article
531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt
i estendre la següent franja contra ella.
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació.
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
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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.
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:
- La fórmula de treball
- Els equips proposats pel contractista
- La forma específica d'actuació dels equips
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ
En l'execució d'una capa:
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la
temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del
granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al
menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors
següents:
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament
- 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
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO,
sobre les mostres de les provetes
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que
estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris
- Nombre de passades de cada compactador
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els
següents criteris:
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per
determinar:
- 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
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
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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.

El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents:
- C60B3 CUR
- C60B2 CUR
Dotació del lligant:
- Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i impermeable.
- En tots els casos: >= 300 g/m2.

F9 - PAVIMENTS

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.

F9J - REGS SENSE GRANULATS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.
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.

____________________________________________________________________________

CONDICIONS GENERALS:
Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense matèria
solta.
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.
S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF.
S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals.
Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la unió
de dues franges.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9J12P60,F9J13J30.
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)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa:
- Preparació de la superfície existent.
- Aplicació del lligant bituminós.
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura.
En el reg d'adherència:
- Preparació de la superfície existent.
- Aplicació del lligant bituminós.
CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada
sense lligant o producte de cura.
REG D'IMPRIMACIÓ:
Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses:
- C50BF4 IMP
- C60BF4 IMP
Dotació del lligant:
- Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 h.
- En tots els casos: > = 500 g/m2.
REG D'ADHERÈNCIA:
El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3.
Dotació del lligant:
- 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.
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:
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REG D'IMPRIMACIÓ:
En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície
existent, sense arribar a formar tolls.
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.
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.
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.
Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en tota la
superfície aplicada.
REG DE CURA:
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
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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.

F9 - PAVIMENTS

DOTACIÓ EN KG/M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.

F9P9 - PAVIMENTS DE CAUTXÚ RECICLAT

F9P - PAVIMENTS SINTÈTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al
trànsit.

F9P9ZT20.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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
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:
- Una longitud de 500 m de calçada.
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada.
- La superfície regada diàriament.
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres
recollides en safata, en un nombre de punts >=3.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Les condicions d'acceptació són les següents:
- 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:
- Dotació mitjana de lligant residual:
+ 15 %, -10 % de la prevista
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits fixats.
Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF.

Paviment format per llosetes de cautxú reciclat, col·locades amb junts adherits.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació i preparació de les llosetes (ajustaments, retalls, etc)
- Pegat dels junts d'unió amb adhesiu
- Neteja de la superfície del paviment
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes
superficials.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces.
Ha d'estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superfície plana i llisa.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Les llosetes s'han de col·locar a tocar.
Les superfícies laterals i les cantonades de les llosetes han de quedar correctament pegades.
La part superior del paviment ha de quedar al mateix pla que el paviment circumdant.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor: ± 5 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA:
En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior,
les tasques de control a realitzar són les següents:
- 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.
Actuació en cas d'incompliment:
- 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.

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura adequada per a la manipulació de l'adhesiu.
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que
s'exigeixin al paviment acabat.
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.
La solera ha de tenir les pendents adequades per a l'evacuació de l'aigua evitant la formació
de bassals sota el paviment.
L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.
No s'ha de pegar la part inferior de les llosetes a la superfície d'assentament.
La col·locació s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del
projecte. S'ha de seguir la seqüència de col·locació proposada pel fabricant.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.
Un cop col·locat el paviment, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants (embalatges, retalls, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________
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F9 - PAVIMENTS
F9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9Z4M618.
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:
- Paviments de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat

seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment
en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la
norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.

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.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de 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.
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

BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de
la EHE).
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MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article
69.5.2.4 de l'EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de
l'EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
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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 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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material
empalmaments.

corresponents

a

retalls

i

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels
següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

____________________________________________________________________________

FB12ZTAE,FB12ZCMA,FB12ZAAE,FB12ZMAE.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana,
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb
fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus següents:
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques
- Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barana metàl·lica:
- Replanteig
- Preparació de la base
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en
el projecte o la indicada per la DF.
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm
de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement
distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si
aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:
- Categoria d'ús C5: 3 kN/m
- Categories d'ús C3, C4, E, F: 1,6 kN/m
- Resta de categories: 0,8 kN/m
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en
establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús
residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a
màxim de la línea d'inclinació de l'escala.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
BARANA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per
mitjà d'ancoratges.
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de
connexió si són d'alumini.
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 10 mm
- Separació entre muntants: Nul·la
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat
definitivament al suport.
BARANA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els
treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat
des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements
resistents.

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FB1 - BARANES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària
entre elements.

S'han considerat els llocs d'aplicació següents:
- Vials públics
- Vials privats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície existent
- Replanteig i premarcat
- Aplicació de la marca vial
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de
començar l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
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 de utilización DB-SU.
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976,
«Fachadas defensas: Barandillas».
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:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i
cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.
- 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.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en
l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBA -

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBA3ZT10.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives i
reguladores del trànsit.
S'han considerat les marques següents:
- Marques longitudinals
- Marques transversals
- Marques superficials
Pàgina: 125

CONDICIONS GENERALS:
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus:
- En funció de la seva vida útil:
- Permanents (P)
- Temporals (T)
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:
- Tipus 0 (NR): no retrorreflectants
- Tipus I (R): retrorreflectants en sec
- Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat
- Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja
- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament:
- Estructurades (E)
- No estructurades (NE)
- En funció d'altres usos especials:
- Sonores (S)
- Fàcils d'eliminar (F)
- De emmarcar (B)
- Emmascaradora (M)
- En forma de tauler d'escacs (D)
- En funció de la forma d'aplicació:
- Marques vials 'in situ'
- Marques vials prefabricades
La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en
el seu cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les
proporcions indicades a les instruccions d'aplicació del sistema.
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics.
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna,
resistència al lliscament i color, han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es
determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma.
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT.
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents:
- Pintures: 720 g/m2
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 3,0 cm
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20%
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS:
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat,
microesferes de vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant.
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar
mitjançant propietats especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre
gruixudes, o altres mitjans.
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat
afegides al material base:
- Pintures: 480 g/m2
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2
MARQUES VIALS EN CARRETERES:
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma
UNE-EN 1436, dels següents tipus:
- En funció de la seva vida útil:
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- Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de carreteres
amb trànsit convencional.
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:
- Tipus II (RW): marca vial no estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en
sec i amb humitat.
- Tipus II (RR): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió
en sec, amb humitat i pluja.
- En funció d'altres usos especials:
- Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics (vibracions).
Seran permanents i de tipus II (RR).
- De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarc de marques
vials per a millorar el seu contrast.
- En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per a
senyalització d'accés a un llit de frenada.
Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques
especificades a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules
700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera
a la que s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions
de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la
norma UNE-EN 13197, complirà:
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7
- Marques vials de color vermell: >= classe P4
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport
sobre el que s'ha d'aplicar:
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial
existent, d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent.
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula
700.10 del PG 3 vigent.
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de
complir amb les característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de
color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell
respectivament.

completament seca.
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat
(paviment o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a
l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament superficial adequat, segons el parer de la DF,
per a garantir aquesta compatibilitat.
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials
utilitzats per al curat del formigó.
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la
marca vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat del
corresponent a la marca vial existent.
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions
alcalines.
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha
de fer un tractament per a donar-li un grau d'adherència suficient.
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la
marca sobre el paviment.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.
MARQUES SUPERFICIALS:
m2 de superfície pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la superfície realment
executada sobre el paviment.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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.
No podrà aplicar-se la marca vial:
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada.
- Quan el paviment estigui humit.
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit
i les senyalitzacions auxiliars.
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.
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de
senyalització vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim:
- Identificació del fabricant
- Dosificacions
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que
estableix l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que
especifica la norma UNE 135277-1.
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la
declaració del contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent
informació, d'acord amb la norma UNE 135277-1:
- Fitxa tècnica de cada màquina
- Requisits associats a cada classe de màquina
- Identificació dels elements de la màquina
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada
equip, s'ha de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a
determinar els paràmetres d'aplicació d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i
s'elevarà acta de cada un dels ajustos realitzats.
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la
causa de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment.
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i
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VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden 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 de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la
Instrucción de carreteras.
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las
marcas viales aplicadas sobre la calzada.
VIALS PRIVATS:
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:
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials.
- Revisió de la data de fabricació dels materials.
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent
informació:
- Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits.
- Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació.
- Tipus i dimensions de la marca vial.
- Localització i referència sobre el paviment de les marques vials.
- Data de posada en obra.
- Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball.
- Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de la
marca vial aplicada.
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades.
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de
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la maquinària.
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent.

- Vials públics
- Vials d'ús privat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions
es realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents
supòsits:
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats.
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG
3 vigent.
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de
l'obra.
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions
especificades.
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%.
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls
periòdics de les marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits
especificats.
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes:
- Mètode d'assaig puntual:
- Es realitzarà amb equips portàtils.
- Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent,
incloent, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec.
- Mètode d'assaig continu:
- Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436.
- Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec.
- La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques
addicionals.

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
que hi hagi un camió situat
Aquesta visibilitat s'ha de
Distància a la calçada: >=

distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i
per davant a 25 m.
mantenir de nit, amb les llums curtes.
50 cm

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de
l'indicador.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes
UNE 135312 i UNE 135314.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de
garantia podrà sol·licitar la realització de comprovacions de les característiques de les
marques vials en qualsevol moment i tantes vegades com consideri oportú.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els
requisits de comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent,
per als colors blanc, negre i vermell respectivament.
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.

____________________________________________________________________________

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBB -

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.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

SENYALITZACIÓ VERTICAL

FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ

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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBB11251.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els elements següents:
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació
S'han considerat els llocs de col·locació següents:

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.
Pàgina: 129

Pàgina: 130

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris
indicats en l'apartat de control de materials (S).

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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.

____________________________________________________________________________

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.

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

FBB -

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

SENYALITZACIÓ VERTICAL

FBB4 - CARTELLS

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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBB4ZGTM,FBB4ZGGM,FBB4ZCCM.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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).

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els elements següents:
- Rètols
S'han considerat els llocs de col·locació següents:
- Vials públics
- Vials d'ús privat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària

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.

____________________________________________________________________________
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°

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

VIALS PÚBLICS:
Ha de ser visible des d'una
que hi hagi un camió situat
Aquesta visibilitat s'ha de
Distància a la calçada: >=

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i
per davant a 25 m.
mantenir de nit, amb les llums curtes.
50 cm

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de
l'indicador.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes
UNE 135312 i UNE 135314.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
RÈTOLS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
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FBB -

SENYALITZACIÓ VERTICAL

FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL

FBBZ1220,FBBZZP20.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició
definitiva.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat clavat a terra
- Col·locat formigonat a terra
- Col·locat soldat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locat clavat:
- Replanteig
- Clavat del suport
Col·locat formigonat:
- Replanteig
- Preparació del forat o encofrat del dau
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- Col·locació del suport i apuntalament
- Formigonat del dau
- Retirada de l'apuntalament provisional
Col·locat soldat:
- Replanteig
- Soldat a la placa base

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.

CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de
replanteig aprovades per la DF.
Ha de sobresortir del terreny una 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.
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 5 cm
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm
- Verticalitat: ± 1°
COL·LOCAT CLAVAT:
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la
DT.
COL·LOCAT FORMIGONAT:
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva
secció.
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una
resistència de 3 N/mm2.
Fondària d'ancoratge: > 40 cm
Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck N/mm2
Grandària mínima del dau de formigó: 40 x 40 x 40 cm
Recobriment del suport: >= 10 cm
COL·LOCAT SOLDAT:
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil.
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a
10 mm.
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc.
La garantia 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.

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.
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de
gruix.
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures, i s'ha
de tenir cura que quedin ben seques.
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.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A 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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden 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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de
moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
- Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
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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.

FD5 - DRENATGES
FD5A - RASES PER A DRENATGE DE TERRENYS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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FD5AZ705.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant
- Col·locació del tub inclòs el reblert de material fitrant
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Inclòs el reblert de material filtrant:
- Comprovació del llit de recolzament
- Col·locació i unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb material filtrant
Sense incloure el reblert de material filtrant:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació dels tubs
CONDICIONS GENERALS:
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria
adequada a les característiques del terreny i del tub.
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.
Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent
definit al projecte per a cada tram i seguir les alineacions indicades en la DT.
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre.
El drenatge acabat ha de funcionar correctament.
El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall.
Fletxa màxima dels tubs rectes: <= 1 cm/m
Pendent: >= 0,5%
Amplària de la rasa: Diàmetre nominal + 45 cm
Penetració de tubs en pericons i pous: >= 1 cm
Toleràncies d'execució:
- Pendent <= 4%: ± 0,25%
- Pendent > 4%: ± 0,50%
- Rasants: ± 20 mm
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant.
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al
circumdant.
Cavalcaments de les làmines de polipropilè: >= 30 cm
Gruix màxim de les tongades de material filtrant: 30 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor de les capes de material filtrant: ± 20 mm/m
- Nivells de les capes de material filtrant: ± 30 mm

Per sobre del tub, fins l'alçada especificada a la DT, o indicada per la DF (mínim 25 cm),
s'ha de col·locar un rebliment de grava D 20-40, embolicat amb un filtre geotèxtil 100-150
g/m2.
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir a la col·locació del geotèxtil i al
rebliment amb material filtrant.
El geotèxtil ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser imputrescible i
compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. Les làmines del geotèxtil no
han de cavalcar entre elles, i un cop col·locades s'han de protegir del pas de persones,
equips o materials.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material filtrant a la intempèrie.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.
Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades
successives amb un grau de compactació >= 75% del P.N.
La geometria del replè ha de ser la indicada a la DT.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques, i el gruix ha de ser
uniforme. Les tongades tindran una superfície convexa, amb pendent transversal compresa entre
el 2% i 5%. No s'ha d'estendre'n cap fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin
els sòls adjacents, en el mateix nivell. Les tongades de cada costat del tub s'han d'estendre
de forma simètrica.
Al final de la compactació, ha de donar-se unes passades sense aplicar-hi vibració.
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C.
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir
moviments dels tubs.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit
de material filtrant.
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la
rasa amb material filtrant.

del

material
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, vigilarà el
posterior replè de la rasa, en especial la compactació directament als tubs.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i
d'igual compacitat. S'eliminaran els materials inestables, turba o argila tova de la base per
al rebliment.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
No s'ha d'iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la
DF.
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin
deteriorats.
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs.
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa.
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades.
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.

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 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje
superficial».
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
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 base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les
toleràncies d'execució, en especial en referència a les pendents.
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin
defectes.
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara
unions amb pous i arquetes.
- Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537)
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon
funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant
les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de
registre aigües avall.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a més, el
contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
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- 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)
CAIXA DE FORMIGÓ:
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
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 resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
CAIXA DE MAÓ:
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
Els junts han d'estar plens de morter.
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.
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
ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben
adherit a la paret.
Gruix de l'arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm

FD5 - DRENATGES
FD5J - CAIXES PER A EMBORNALS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.

FD5JZG5E.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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.

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
- Desmuntatge de l'encofrat
- Cura del formigó
En caixa de maó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- 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

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.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
EMBORNALS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
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)
- Nivell soleres: ± 12 mm
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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/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 5.2-1C
«Drenaje superficial».
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

____________________________________________________________________________

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS

Pàgina: 138

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

FD5 - DRENATGES
FD5L - DRENATGE AMB LÀMINES DE DRENATGE
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FD5 - DRENATGES

FD5L4583.

FD5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de làmina amb relleu de forma que un cop fixada o recolzada en l'element, formi
canals per on pugui circul·lar l'aigua.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locada amb fixacions mecàniques
- Sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Làmina col·locada no adherida:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
Col·locació amb fixacions mecàniques:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació de la làmina
- Col·locació de les fixacions
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys,
arrugues, etc.).
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.
L'extrem de la làmina ha de quedar encastat dins d'una rasa o fixat al parament amb un perfil
de remat, cal cumplir l'especificat en l'apartat 2.1.3.1 del DB HS1. En ambdós casos aquesta
unió ha de quedar segellada.
La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra
cara ha de quedar en contacte amb l'origen de l'humitat (terreny).
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.
Cavalcaments: >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments: ± 5 mm
- Planor: ± 50 mm/m
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distribuïdes uniformement.
En el cas d'impermeabilització de paraments, la làmina ha de quedar fixada per la part
superior i en tota la superfície.
Nombre de fixacions: 2/m2

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FD5ZZGA4,FD5ZZCA4,FD5ZZMOF.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó
- Filtre per a bonera sifònica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter, si és el cas
- Col·locació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element
drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge.
Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element drenant.
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment
perimetral, i han de mantenir el seu pendent.
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu
perímetre.
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte
o bé produir sorolls.
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.
Toleràncies d'execució:
- Guerxament: ± 2 mm
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BASTIMENT:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de les persones, equips o materials.
Les fixacions s'han de fer a una temperatura ambient màxima de 20°C, intentant no transmetre
tensions a la membrana.

FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
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 Salubridad DB-HS.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
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

____________________________________________________________________________
Pàgina: 139

Pàgina: 140

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.

PARET DE MAÓ:
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben
adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland.
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha
de ser polsegós.
Gruix dels junts: <= 1,5 cm
Gruix de l'arrebossat i el lliscat: <= 2 cm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat: ± 2 mm

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben
adherit a la paret.
Gruix de l'esquerdejat: <= 1,8 cm

PARETS PER A POUS DE REGISTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDD2Z010,FDDZS005,FDDZZTD4,FDDZZTC4.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació
dels elements complementaris.
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou:
- Maons ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i
eventualment, esquerdejat exterior
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.
- Bastiment i tapa
- Graó d'acer galvanitzat
- Graó de ferro colat
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Parets:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col/locació de les peces agafades amb morter
- Acabat de les parets, en el seu cas
- Comprovació de l'estanquitat del pou
En el bastiment i tapa:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
En el graó:
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament
- Col·locació dels graons amb morter
PARET PER A POU:
El pou ha de ser estable i resistent.
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'ha
d'anar reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a
baix.
Els junts han d'estar plens de morter.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.
La superfície interior ha de ser llisa i estanca.
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció.
Toleràncies d'execució:
- Secció interior del pou: ± 50 mm
- Aplomat total: ± 10 mm
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter,
recolzades a sobre d'un element resistent.
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.
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BASTIMENT I TAPA:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de
tapar, anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment
de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral
i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm
GRAÓ:
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.
Han d'estar alineats verticalment.
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou.
Llargària d'encastament: >= 10 cm
Distància vertical entre graons consecutius: <= 35 cm
Distància vertical entre la superfície i el primer graó: 25 cm
Distància vertical entre l'últim graó i la solera: 50 cm
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill):
- Deformació sota càrrega: = 5 mm
- Deformació remanent: = 1 mm
- Resistència a la tracció horitzontal: = 3,5 kN
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble):
- Deformació sota càrrega: = 10 mm
- Deformació remanent: = 2 mm
- Resistència a la tracció horitzontal: = 3,5 kN
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Paral·lelisme amb la paret: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
PARET PER A POU:
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
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La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.
PARET DE MAÓ:
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de
rebre.
El lliscat s'ha de fer en una sola operació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ELEMENTS COMPLEMENTARIS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
PARET PER A POU:
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Graó per a pou de registre col·locat amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament
- Col·locació dels graons amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.
Han d'estar alineats verticalment.
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou.
Llargària d'encastament: >= 10 cm
Distància vertical entre graons consecutius: <= 35 cm
Distància vertical entre la superfície i el primer graó: 25 cm
Distància vertical entre l'últim graó i la solera: 50 cm
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill):
- Deformació sota càrrega: = 5 mm
- Deformació remanent: = 1 mm
- Resistència a la tracció horitzontal: = 3,5 kN
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble):
- Deformació sota càrrega: = 10 mm
- Deformació remanent: = 2 mm
- Resistència a la tracció horitzontal: = 3,5 kN
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Paral·lelisme amb la paret: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- 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.

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

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.

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.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN
1917), sempre que es canviï de procedència.
- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons col·locats.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA:
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.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDD -

PARETS PER A POUS DE REGISTRE

FDDZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS PER A POUS DE REGISTRE
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDDZS005,FDDZZTD4,FDDZZTC4.
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Estructural (EHE-08).
FDG -

CANALITZACIONS DE SERVEIS
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

FDG3 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDG3Z457.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè,
fibrociment NT i PVC, col·locats en una rasa i recoberts.
S'han considerat els reblerts de rasa següents:
- Reblert de la rasa amb terres
- Reblert de la rasa amb formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb terres o formigó

o

combinacions

de

tubs

de

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control de l'excavació de la rasa. Comprovació topogràfica de les alineacions.
- Inspecció visual del fons de la rasa sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de
les toleràncies d'execució.
- Inspecció visual dels tubs abans de la seva col·locació, rebutjant els que presentin
defectes.
- Control de l'execució del dau de formigó de recobriment.
- Control d'execució del reblert (veure plec corresponent)
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

CAS

D'INCOMPLIMENT

EN

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats.

CONDICIONS GENERALS:
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.
No hi ha d'haver contactes entre els tubs.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes: < 25%
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152): Nul

____________________________________________________________________________
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o
buits a la massa.
Gruix del formigó per sota del tub més baix: >= 5 cm
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FDG -

CONDICIONS GENERALS:
No s'han de col·locar més de 100 m
d'execució de junts i reblert de rasa.

CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDG5 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ
de

canalització

sense

haver

acabat

les

operacions
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material
de reblert.
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat.
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha
de fer de manera que no es produeixin disgregacions.
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització.
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
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FDG5Z110,FDG5ZZ63,FDG51311,FDG5Z657,FDG5Z677.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè,
fibrociment NT i PVC, col·locats en una rasa i recoberts.
S'han considerat els reblerts de rasa següents:
- Reblert de la rasa amb terres
- Reblert de la rasa amb formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb terres o formigó

o

combinacions

de

tubs

de

CONDICIONS GENERALS:
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.
No hi ha d'haver contactes entre els tubs.
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes: < 25%
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul
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Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):

Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal·lació,
d'acord amb les instruccions i normativa de la companyia titular del servei.
Cavalcaments: >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 20 mm

Nul

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o
buits a la massa.
Gruix del formigó per sota del tub més baix: >= 5 cm
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'han de col·locar més de 100 m
d'execució de junts i reblert de rasa.

de

canalització

sense

haver

acabat

les

operacions

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material
de reblert.
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat.
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha
de fer de manera que no es produeixin disgregacions.
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el nivell.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària executat segons les especificacions de la DT.
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

NORMATIVA GENERAL:
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització.

____________________________________________________________________________

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
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PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDG -

FDK2ZA17,FDK2ZJ17,FDK2UCZZ,FDK2Z2G7,FDK2ZE17.

CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDGZ - MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que
senyalitza.
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa.

Pericó per a registre de canalitzacions de serveis
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó de formigó fet 'in situ' sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de
grava, i reblert lateral amb terres.
- Pericó de fàbrica de maó fet 'in situ', amb parets arrebossades i lliscades interiorment,
sobre solera de maó calat, i reblert lateral amb terres
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó de formigó fet 'in situ':
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera
- Formació de forats per a connexionat tubs
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDGZU010.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació
col·locada al llarg de la rasa
L'execució de la unitat d'obra
- Comprovació i preparació de
- Col·locació de la banda

d'una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora.
inclou les operacions següents:
la superfície on s'ha d'estendre la banda
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- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres
- Col·locació de la tapa en el seu cas
Pericó de fàbrica de maó fet 'in situ'
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels maons de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de
tubs.
- Formació de forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres.

la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
PERICONS PREFABRICATS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET 'IN SITU'
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions
exigides al material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.

CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera: ± 20 mm
PERICÓ DE FORMIGÓ FET 'IN SITU':
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets: ± 5 mm
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal
- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

PERICONS PREFABRICATS:
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es
prendran les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 5 mm/m
- Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric
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PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET 'IN SITU'
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis,
sense fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets: ± 10 mm
- Planor de la fàbrica: ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDK -

PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDKZZT54,FDKZZ154,FDKZZZ54.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

PERICÓ DE FORMIGÓ FET 'IN SITU':
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de

CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de
tapar, anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment
de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral
i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm

Pàgina: 149

Pàgina: 150

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
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- Nivell entre tapa i paviment:

instal·lació de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar
trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu
recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat
d'obra diferent.

± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d'estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara
exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la
canalització.
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin
fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
+---------------------------------------------------------+
¦
¦
Polietilè
¦
Polietilè
¦
¦
¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦
A 0°C
¦ <= 50 x Dn
¦
<= 40 x Dn
¦
¦
A 20°C
¦ <= 20 x Dn
¦
<= 15 x Dn
¦
+---------------------------------------------------------+
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la
col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats
superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura
de servei fins a 40°C
- Polietilè extruït de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura
de servei fins a 40°C
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a
temperatures fins a 40°C
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en
llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes,

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella
elàstica.
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han
d'instal·lar dins d'una beina d'acer.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de
dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm
- Tub polietilè densitat baixa:
+-------------------------------------+
¦ DN ¦
Trams
¦
Trams
¦
¦ (mm) ¦
verticals ¦ horitzontals ¦
¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦------¦--------------¦---------------¦
¦ 16 ¦
310
¦
240
¦
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FFB - TUBS DE POLIETILÈ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FFB29455,FFB28455,FFB27455,FFB14655.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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¦ 20 ¦
390
¦
300
¦
¦ 25 ¦
490
¦
375
¦
¦ 32 ¦
630
¦
480
¦
¦ 40 ¦
730
¦
570
¦
¦ 50 ¦
820
¦
630
¦
¦ 63 ¦
910
¦
700
¦
+-------------------------------------+

reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparació.

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel
seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar
verticalment sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de
la pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar
la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
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TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
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
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.

el

traçat

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.
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FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
FFB - TUBS DE POLIETILÈ
FFB2 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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FFB29455,FFB28455,FFB27455.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d’ accessoris en canalitzacions
soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40 °C
S’ han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants,
instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció,
etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb
predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de
dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera
una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions
apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d’ estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les
unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió
definit per a la canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:



Polietilè

Polietilè


 densitat alta  densitat baixa i mitjana 


A 0°C
 <= 50 x Dn

<= 40 x Dn


A 20°C
 <= 20 x Dn

<= 15 x Dn


Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de
l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és
metàl·lica , entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.),
permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat baixa:

 DN 
Trams

Trams
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 (mm) 
verticals  horitzontals 


(mm)

(mm)


 16 
310

240

 20 
390

300

 25 
490

375

 32 
630

480

 40 
730

570

 50 
820

630

 63 
910

700


COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondà ria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d’haver un reblert
de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de
temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.) ,
han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a
les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i
l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans
de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freà tic de la rasa
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu
assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i
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d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les
canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.

- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la repercussió de les peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels
mateixos.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’ obra segons el traçat previst.
- Control visual de l’execució de la instal·lació, comprovant:
- Suportació
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació
- Utilització dels accessoris adequats a empalm aments i entroncaments
- Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d’estanquitat i resistència mecànica
- Realització de proves d’estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels contro ls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials, s’ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació, d’acord amb el que determini la
DF.

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.

____________________________________________________________________________

FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
FG1 -

CAIXES I ARMARIS

FG1B - ARMARIS DE POLIÈSTER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG1BZTPR.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

____________________________________________________________________________

Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre
punts. La columna ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari.
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu
plec de condicions.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%

FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
FG1 -

CAIXES I ARMARIS

FG13 - CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG13ZZ02.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

- Trams horitzontals: <= 60 cm
- Trams verticals: <= 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 25 cm
Distància entre registres: <= 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Penetració del tub dins les caixes: 1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm
- Penetració del tub dins les caixes: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

____________________________________________________________________________
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la
DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.

FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
FG2 -

TUBS I CANALS

FG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FG21ZT63,FG21ZT50,FG21ZT40,FG21ZK1G.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat com a canalització soterrada
- Muntat superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- Estesa, fixació i curvat
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris
- Comprovació de la unitat d'obra
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament,
lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total

escalfant-les

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos rígidos.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un
mateix sistema.
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica
(maons, plaques de formigó, etc.).
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.
Fondària de les rases: >= 40 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 20 cm
Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la
corrosió i sòlidament subjectes.
Distància entre les fixacions:
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris
adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
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En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o
abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament
subjectes al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un
altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima
de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament
suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de
fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància
indicada pugui deixar d'existir.
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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
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG31ZEAP,FG31ZIEL,FG31ZZZZ,FG31Z578,FG319554,FG319674.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada
0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta
de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE
21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas

COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre
fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema
de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de
ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les
operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota
del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre
d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i
amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels
mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de
l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la
seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual
pertany, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat: >= 4 m
- Amb transit rodat: >= 6 m

CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de
la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció
per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de
la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió
del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que
incorporen les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es
protegiran per tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima
admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general
allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
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- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- En malla de connexió a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra

CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés
previst per a les connexions.
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

CONDICIONS GENERALS:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb
peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en
llocs visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes
electroquímiques.
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o
fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un
tub rígid d'acer galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió
adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos
cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides
en el cas de canals i safates.
Distància entre fixacions: <= 75 cm

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.

L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la
bobina.

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.

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

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.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels elèctrodes de posada a
terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.

____________________________________________________________________________

FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
FG3 -

EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra
garbellada i compactada.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

FG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS

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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment

FG38ZZZZ,FG380907.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la
resistència adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels elèctrodes de posada a
terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.
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FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
FGD -

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.

ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la
resistència adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.

FGD2111D.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.
S'han considerat els elements següents:
- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i connexionat

____________________________________________________________________________

CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica
de proves d'inspecció i control.
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels
circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió,
etc.
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal
forma que s'evitin els efectes electroquímics.
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a
mínim, igual a la seva longitud.
PLACA:
En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m.
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del
cable per a la humectació periòdica del pou de terra.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
FHG -

EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FHGAZZZZ,FHGAZ01Y,FHGAZZ1Y.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de centre de comandament dels equips d'enllumenat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Execució de la base d'ancoratge de formigó
- Col·locació i anivellació de l'armari
- Instal·lació de tots els equips i mòduls necessaris per a la connexió amb les línies
d'enllumenat amb la central de regulació, amb els detectors o polsadors de vianants o amb
d'altres reguladors, i execució de les connexions corresponents
- Programació, en el seu cas, del microcomputador
- Comprovació del funcionament del centre de comandament
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els components de l'interior de l'armari han de quedar situats al seu lloc i amb les
connexions fetes.
ARMARI:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.
Toleràncies:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%

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
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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 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.
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S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
ACTUADOR LOCAL:
Ha de quedar instal·lat dins de l'armari, amb els elements necessaris per a la seva connexió a
l'alimentació elèctrica, a les sortides de potència a les línies d'enllumenat i als elements
d'entrada d'informació i comunicació.
El regulador ha de quedar connectat dins del bucle tancat de la xarxa de comunicació centralregulador, ha de rebre dos fils d'entrada del bucle i han de sortir dos fils per a continuar
el bucle.
Qualsevol byte rebut sense error pel regulador s'ha de retransmetre incondicionalment
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).

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.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense
pluja.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
Les operacions de connexió s'han de fer sense tensió a la línia.
L'armari s'ha de manipular penjat d'una grua pels perns de suspensió ancorats a la seva part
superior. Un cop instal·lat i fixat s'han de retirar els perns de suspensió.
Un cop instal·lat s'ha de comprovar el funcionament correcte de tots els mecanismes,
(microcomputador, connexions, sistemes de protecció, comunicació, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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 de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de
circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes
fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008
R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i
finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
FHM -

ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FHM2Z701.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus
components acoblats a aquests.
S'han considerat els elements següents:
- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària
i 2,5 m de sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, col·locat sobre dau de formigó.
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa
d'acer troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat
amb platina i cargols.
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària,
acoblada amb brida o amb platina a tub d'acer.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Suports verticals, ancorats al paviment:
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge
- L'hissat, fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
Braç mural:
- Fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
Creueta:
- Muntatge, fixació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'instal·lar en posició vertical.
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i
contrafemelles.
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per 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.
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Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm

- Col·locació dels llums o projectors en la seva posició i connexió dels mateixos
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, tubs, etc.

CREUETA:
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una
brida(brida).
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta.
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la
mateixa.
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de
taladres de diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm

FONAMENT:
El material per a l'execució del fonament ha de ser formigó de la resistència especificada a
la DT del projecte.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació
de la DF.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la
massa de formigó sense que es toquin entre elles.
Resistència característica estimada del formigó (Fest): >= 0,9 Fck
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)
Gruix màxim de la tongada:
- Consistència seca: <= 15 cm
- Consistència plàstica: <= 25 cm
- Consistència tova: <= 30 cm
Assentament en el con d'Abrams: 3 - 5 cm
Dimensions mínimes del dau de formigó (alt x ample x fondo):
- Columnes de fins a 6 m d'alçària: 0,6 x 0,6 x 0,6 m
- Columnes de 7, 8 ó 9 m d'alçària: 0,8 x 0,8 x 0,8 m
- Columnes de 10 ó 11 m d'alçària: 0,8 x 0,8 x 1,0 m
- Columnes de 13, 14 ó 15 m d'alçària: 1,0 x 1,0 x 1,3 m
- Columnes d'alçària superior a 16 m:
Es determinarà en funció de l'alçària real de la
columna
Toleràncies d'execució:
- Posició de les armadures: ± 10 mm (no acumulatius)
- Planor dels paraments ocults: ± 25 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal
més 5 m.
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant
la nit.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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.

____________________________________________________________________________

CONNEXIÓ AMB LA XARXA ELÈCTRICA:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i
femelles.
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.
Un cop acabades les tasques de muntatge no pot quedar en tensió cap punt accessible de la
instal·lació fora dels punts de connexió.

FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
FHR -

HISSAT, FIXACIÓ I ANIVELLAMENT DEL SUPORT:
Ha de quedar en posició vertical. Queda expressament prohibit l'ús de falques per tal
d'aconsseguir l'aplomat definitiu de la columna.
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i
contrafemelles.
La base-platina d'unió ha de quedar per sota del nivell del paviment.
La part inferior de la portella ha de quedar aproximadament a 300 mm de la rasant del
paviment.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 10 mm/3 m
- Posició: ± 50 mm

ELEMENT DE SUPORT AMB IL·LUMINACIÓ INCORPORADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FIXACIÓ DELS LLUMS O PROJECTORS:
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.

FHR1ZZZZ,FHR1Z6P1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Columna de xapa d'acer amb base-platina, coronament amb o sense platina, amb elements
d'enllumenat incorporats, fixada amb perns d'ancoratge a un dau de formigó.
Es contemplen els següents tipus de columnes:
- Columnes amb el llum muntat a l'extrem, amb difusor a una cara, a dues cares, o simètric
- Columnes de suport amb projectors fixats al llarg dels fust
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Execució del fonament
- L'hissat, fixació i anivellament del suport
- Connexió a la xarxa elèctrica i la de terra
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
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especificades al projecte.
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal
més 5 m.
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant
la nit.

-

FONAMENT:
Abans d'executar la partida estarà feta la base, complint les especificacions de la DT.
La temperatura ambient per formigonar estarà entre 5ºC i 40ºC.
La temperatura dels elements on es fa l'abocament serà superior als 0°C.
No es formigonarà si hi ha risc de gelades en les següents 48 hores des de l'abocament del
formigó.
No es pot formigonar amb pluja sense l'aprovació expressa de la DF.
El formigó s'abocarà abans de que comenci el seu adormiment.
El temps de transport del formigó serà inferior a 1 hora si es fa amb camions formigonera i de
mitja hora si es fa amb camions de trabuc. El temps màxim de posada en obra del formigó és de
2 hores des de la seva fabricació.
No es posaran en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocament del formigó es farà des d'una altura inferior a 1,5 m, sense que es produeixin
disgregacions.
Abans de formigonar els junts, es retirarà la capa superficial de morter, i s'humidificarà la
superfície.
La compactació es realitzarà per vibratge.
Durant l'adormiment s'evitaran sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració
de l'element.
El curat es farà aplicant un producte filmògen o bé recobrint les superfícies amb una membrana
impermeable subjecta a l'exterior de la peça.

Preparació de les unions
Connexionat a la xarxa
Prova de servei
Col·locació de la tapa

CONDICIONS GENERALS:
La carcassa i la tapa de fosa han de quedar anivellades entre elles i respecte al paviment.
La sortida de la carcassa ha de ser roscada o tipus Racor Barcelona
En el cos ha d'estar gravada la pressió de treball.
Es col·locaran en derivació sobre la xarxa principal.
La xarxa en la que s'instal·li la boca ha de ser autònoma de les xarxes de goteig, aspersió i
difusió.
Pressió de prova:
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada, han de ser estanques a la
pressió de treball.
La posició de la boca, ha de ser la reflectida per la DT o en el seu defecte, la indicada per
la DF.
S'ha de deixar connectada a la xarxa en condicions de funcionament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió.
Les boques de reg no han d'estar separades entre elles més de 50 m de distància.
S'ubicaran fora de les zones verdes i el més aprop possible d'aquestes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
____________________________________________________________________________
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y
báculos de alumbrado de acero.

FJ - EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES
FJS - EQUIPS PER A REG
FJS5 - REG PER DEGOTEIG

____________________________________________________________________________
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FJS5ZT32,FJS5ZT62.
FJ - EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

FJS - EQUIPS PER A REG

Elements emissors d'aigua de baix cabal, en zones enjardinades, acoblats o integrats en
canonades soterrades, per configurar sistemes de reg localitzat.
S'han considerat els elements següents:
- Canonada cega per a integrar degoters
- Canonades amb degoters autocomepensats integrats
- Anelles de tub amb degoters per a reg d'escocells
- Degoters per a integrar en un tub cec
- Vàlvules antidrenants col·locades a les canonades de degoters
- Vàlvules de rentat

FJS1 - BOQUES DE REG
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FJS1U065.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànigues de reg
o localització puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de la clau d'obertura.
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament de la boca
- Neteja de rosques i d'interior de tubs

CONDICIONS GENERALS:
La col·locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la DT i en el seu
defecte, la indicada per la DF.
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.
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Els emissors seran autonetejables.

Ha d'estar feta la prova de servei.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm

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 DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El conjunt d'aparells del sistema de control de reg s'han d'instal·lar d'acord amb les
instruccions del fabricant. Si els parells no son tots del mateix fabricant, s'ha de garantir
que son compatibles entre ells.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte, abans d'instal·lar-lo.
La connexió amb la xarxa elèctrica es farà sense tensió a la xarxa.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS AMB GOTERS INTEGRATS O PER A INSERIR:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.

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

ANELLS DEGOTERS I VÀLVULES:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces
especials per col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
* NTJ 01I:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Disseny i projecte dels
espais verds. Recomanacions de projecte d'infraestructures de reg.
* NTJ 04R-1:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Infraestructures bàsiques
d'espais verds. Instal·lacions de sistemes de reg: Regs aeris per aspersió i per difusió.

No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

FJ - EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES

FJ - EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES

FJS - EQUIPS PER A REG

FJS - EQUIPS PER A REG

FJSC - SENSORS

FJSA - PROGRAMADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FJSC2ACA.
FJSAZGCM.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements electrònics per al control automatitzat de xarxes de reg, com ara programadors i els
seus accessoris, descodificadors, consoles de control remot per als programadors, etc.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació del element a la seva base o suport
- Connexió del cable d'alimentació elèctrica i de les sortides de senyal, si es el cas
- Programació de les operacions de riego
- Verificació del funcionament
CONDICIONS GENERALS:
La posició dels aparells serà la indicada a la DT, o ens el seu defecte la que indiqui la DF,
amb la verificació de que es respectem els graus de protecció elèctrica de l'aparell.
El lloc d'instal·lació ha de ser accessible per al manteniment i programació. La porta de
protecció de la caixa de l'aparell s'ha de poder obrir completament. L'alçada dels elements
programables ha de ser entre 0,8 i 1,5 m del terra.
Els cables de comandament de les electrovàlvules, dels descodificadors i dels sensors han
d'estar connectats a la regleta del programador o descodificador utilitzant els mecanismes de
pressió de l'aparell, sense que restin cables nus al descobert.
Ha d'estar feta la programació de les operacions de reg.
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Elements de camp per a la presa de dades en instal·lacions de reg.
S'han considerat els elements següents:
- Sensors per a la mesura de valors ambientals
- Estacions meteorològiques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació de l'element a la seva posició definitiva
- Connexió amb el circuit elèctric de control
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n
el desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les
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distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades a la DT del fabricant.
Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord
amb el sistema de connexió de l'equip.
SENSORS:
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es
volen pendre les lectures, de la manera especificada pel fabricant.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, etc.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

FJ - EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FJS - EQUIPS PER A REG

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

FJSZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE REG

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FJSZZG1F.

____________________________________________________________________________

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·lector per a electrovàlvules, connectat a la canonada d'alimentació, col·locat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la partida d'obra
- Col·locació del col·lector a la seva posició definitiva
- Connexió amb la xarxa d'alimentació hidràulica amb el sistema d'estanquitat adequat al
tipus d'unió
- Comprovació de la partida d'obra executada
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.

FJ - EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES
FJS - EQUIPS PER A REG
FJSD - PERICONS PER A INSTAL·LACIONS DE REG
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FJSDZZGC,FJSDZT0G,FJSDZG0G,FJSDZC0G,FJSDZPRG,FJSDZZRT,FJSDZZRA,FJSDZGRT,FJSDZGRA,FJSDZZGF,FJS
DZA0G.

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Quedarà separat una distància suficient de les parets del pericó que permeti l'accés i
desmuntatge de les connexions hidràuliques i dels components connectats.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Pericons prefabricats o fets in situ per a allotjar components de les instal·lacions de reg.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la partida d'obra
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la grava de la solera
- Formació de forats per a l'entrada dels tubs, si és el cas
- Reblert lateral amb terres
- Col·locació de la tapa en el seu cas
- Comprovació de la partida d'obra executada
- Retirada de la obra dels retalls de tubs, restes d'embalatges, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera: ± 20 mm

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, etc.
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.
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Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

FQ - MOBILIARI URBÀ
FQ1 -

BANCS

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
____________________________________________________________________________
FQ11ZT41,FQ11ZG41.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
FQ - MOBILIARI URBÀ

Bancs col·locats a l'exterior.
S'han considerat els tipus de bancs següents:
- Bancs de fusta
- Bancs metàl·lics
- Bancs de pedra artificial
- Bancs de pedra natural
- Bancs de materials plàstics
S'han considerat els sistemes de col·locació següents:
- Ancorats amb daus de formigó
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques
- Recolzats sobre el paviment
- Encastats al parament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas
- Ancoratge del banc, en el seu cas

FQ2 -

PAPERERES

FQ21 - PAPERERES TRABUCABLES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FQ21ZT65.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

CONDICIONS GENERALS:
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de
la corrosió.
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Ancoratge dels suports: >= 25 cm
Toleràncies d'execució:
- Alçària del seient: ± 20 mm
- Horitzontalitat: ± 10 mm
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm
Nombre de daus: 4

Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dau de formigó.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Formigonament dels daus d'ancoratge
- Ancoratge de la paperera
CONDICIONS GENERALS:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Alçària de la paperera: 80 cm
Ancoratge del braç de suport: >= 15 cm
Dimensions dels daus: >= 30 x 30 x 30 cm
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 20 mm
- Verticalitat: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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.

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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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

____________________________________________________________________________
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.

FQ - MOBILIARI URBÀ
FQ3 -

FONTS

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

FQ31Z010.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació de font exterior metàl·lica, amb aixeta temporitzada i reixeta
col·locada ancorada a dau de formigó.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Formigonament del dau d'ancoratge
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió
- Replanteig de la posició de l'element i accessoris
- Ancoratge de la font
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua
- Fixació de l'aparell
- Fixació de la reixeta
- Prova de servei

de

desguàs,
____________________________________________________________________________

FQ - MOBILIARI URBÀ
FQ4 -

PILONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar anivellada.
Ha de quedar ben fixada al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb el tub d'alimentació.
L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva
fixació.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt
de material elàstic.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Un cop col·locada la font no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat (posició vertical): ± 5 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 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'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
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 la rosca.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal·lació de la font s'ha de netejar l'interior dels tubs.
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el roscat de
les unions.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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FQ42Z015.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment.
S'han considerat els tipus següents:
- Fita metàl·lica formada per tub d'acer.
- Fita de fosa
- Pilona esfèrica de formigó
- Pilona troncocònica de formigó
- Pilona de formigó amb forma especial
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Preparació del forat o encofrat del dau
- Col·locació de l'element o del seu suport en el seu cas i apuntalament
- Amorterat o formigonat del dau
- Retirada de l'apuntalament provisional
CONDICIONS GENERALS:
L'element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la DT.
Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l'alçada especificada la DT o la que li sigui
pròpia segons el seu disseny.
L'ancoratge de l'element ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al
centre de gravetat del mateix.
Les perforacions de l'element han de restar a la posició correcta.
L'element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produït durant el
procés de l'obra ( bonys, ratlladures, cops, etc.)
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 3 cm
- Alçària: + 2 cm
- Verticalitat: ± 1°
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Fixats amb daus de formigó fets in situ
- Fixats amb daus de formigó prefabricat
- Fixats amb plataforma d'acer galvanitzat per a soterrar
- Fixats amb fixacions mecàniques
- Clavats al terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Preparació del forat, en el seu cas
- Formigonament del dau d'ancoratge, en el seu cas
- Fixació de l'element

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.
La màquina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions a
la base de suport o al paviment.
El forat on es col·loqui l'element ha d'estar humitejat i net de pols o altres objectes que es
puguin haver caigut dintre.
Una vegada col·locat l'element, no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i
tornant a repetir el procés.
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.
El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment.
L'element s'apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició
desitjada.
Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posada a
l'obra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.

CONDICIONS GENERALS:
El conjunt col·locat ha de ser estable.
El joc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.
Un cop col·locat el joc no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.
No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris.
Totes les unions entre els diferents elements que formen el conjunt, han de quedar protegides
de la intempèrie i no han de ser fàcilment manipulables.
Els elements auxiliars d'unió han de ser resistents a la corrossió.
Tots els forats i les parts rebaixades, han de portar tapes cobertores de material plàstic.
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 20 mm
- Horitzontalitat: ± 10 mm
FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Fondària de la cara superior dels daus: >= 10 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ FETS IN SITU:
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

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

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 1176-1:1999 Equipamiento de las areas de juego. Parte 1: Requisitos generales de
seguridad y métodos de ensayo

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
FQ - MOBILIARI URBÀ
FQA -

FR - JARDINERIA

APARELLS D'ENTRENAMENT I JOCS PER A INFANTS PER A EXTERIOR

FR2 - CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FR26 - FRESATGE

FQAMZM09,FQABZM01,FQABZT02.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Jocs per a infants amb estructura de diferents materials (acer, fusta hidrofugada, fusta
laminada, fibra de vidre, etc.) col·locats en la seva posició definitiva.
S'han considerat els tipus següents:
- Ponts de mico
- Jocs amb molles
- Tobogans
- Gronxadors
- Piràmides de corda
- Jocs amb estructura composta
S'han considerat els tipus de col·locació següents:

FR266537.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions de fresatge del terreny.
S'han considerat els mitjans següents:
- Mitjans manuals
- Tractor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fresatge del terreny
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- Protecció del terreny fresat

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar fresada el 100% de la superfície indicada a la DT.
La porositat ha de ser la indicada a la DT i, en el seu defecte, superior al 60% amb una
relació equilibrada entre macroporus i microporus.
El fresatge del terreny s'ha de fer almenys una setmana abans de la plantació, per tal de
facilitar l'aireació de la terra. Es aconsallable de fer-ho l'any abans, a la tardor.
No han de restar a la superfície del terreny elements estranys ni pedres de grandària superior
a 5 cm.
Toleràncies d'execució:
- Fondària: 15%

Abans d'estendre l'adob la DF ha de donar la seva aprovació.
La DF, en cada cas, ha de triar la forma d'aplicació més correcte per tal d'evitar el
deteriorament del producte aplicat.
L'adob sòlid de fons s'ha d'aportar directament al sòl, abans o a la vegada que les feines de
condicionament físic del terreny.
L'aplicació de l'adob s'ha de fer amb el terra lleugerament humit.
S'ha de fer el repartiment amb passades creuades i de forma uniforme a tota la superfície.
Després d'haver adobat el terreny s'ha de llaurar el terreny i s'ha de regar. Aquestes
operacions no estan incloses a la unitat d'obra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans d'executar la partida s'ha de comprovar que estan fets els treballs d'esbrossada i
neteja del terreny i l'espedregament, segons les especificacions de la DT.
Abans de començar els treballs, s'han de senyalitzar les conduccions soterrades (aigua, gas,
electricitat, etc.).
Si s'han d'aportar condicionants químics i/o biològics al terreny, s'ha de fer abans o a la
vegada que s'executa la partida.
En cas d'imprevistos (olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han d'aturar els treballs
i avisar a la DF.
S'ha d'evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny.
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
La unitat d'obra no inclou les feines de llaurat ni reg necessàries.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FR - JARDINERIA

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

FR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FR3P - APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA

No hi ha normativa de compliment obligatori.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
____________________________________________________________________________
FR3PZSOL,FR3PZ112,FR3PZM02,FR3PZ012,FR3PZ182,FR3P2112,FR3PZC02,FR3PF012,FR3P9182.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
FR - JARDINERIA

Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.
S'han considerat els materials següents:
- Terra vegetal
- Escorça de pi
- Torba rossa
- Sorra
- Grava de pedrera
- Grava de riu
- Grava volcànica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Aportació del material corrector
- Incorporació al terreny del material corrector

FR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
FR3A - INCORPORACIÓ D'ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR3A7010.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per al condicionament del sòl amb adobs minerals.
S'han considerat els tipus següents:
- Adobs sòlids de fons d'alliberament ràpid
- Adobs sòlids de fons d'alliberament lent
- Adobs d'alliberament lent o molt lent a base de polímers orgànics hidroabsorbents,
fertilitzants, oligoelements, estimulants del creixement i roca volcànica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Aportació i estesa d'adob amb mitjans mecànics o amb mitjans manuals segons indiqui la
unitat d'obra
CONDICIONS GENERALS:
La formulació del adob ha serà la que determini la DF en funció de les característiques del
terreny, el tipus de plantacions i l'època de realització de les feines.
L'aportació i l'estesa han de ser uniformes sobre la totalitat de la superfície i amb la
proporció indicades a la DT.
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CONDICIONS GENERALS:
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el
substrat existent, si és el cas.
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de
males herbes.
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a
evacuar l'aigua superficial.
Toleràncies d'execució:
- Anivellament: ± 3 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir
danys a les plantacions existents.
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.
Pàgina: 184

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients
per a l'evacuació de l'aigua superficial.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

eliminar-les.
S'ha de treballar amb cura que el material no es barregi amb elements existents al sòl,
especialment si l'objectiu final es aconseguir un efecte estètic.
Es aconsellable regar abundantment després de l'aportació per assentar el material.

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m2 de superfície amidada 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

NTJ 05A:2004 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Terres i productes nutrients.
Encoixinats.

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:
- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la
seva estesa.
- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.

____________________________________________________________________________

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
FR - JARDINERIA

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

FR4 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES

____________________________________________________________________________

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR47ZN3F,FR43Z4VT,FR42Z82C,FR44Z21C,FR469N3E,FR4GZ221,FR4FVM41,FR4EP836,FR4GQL31,FR4EZ836,FR4GZD
33,FR4GZL31,FR4HZQ13.

FR - JARDINERIA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

FR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació
definitiu en bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu

FR3S - APORTACIÓ DE MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR3SZ0B4.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operació consistent en estendre una capa de material orgànic o inorgànic sobre la superfície
enjardinada.
Els objectius principals de l'encoixinament son:
- Optimització de l'ús de l'aigua
- Control de les males herbes
- Protecció de la capa superficial d'arrels i sòl
Com a objectius secundaris pot interessar algun d'aquests:
- Millora de les característiques del sòl
- Millora dels aspectes estètics
- Control de l'erosió
- Millora dels aspectes relacionats amb el medi ambient
CONDICIONS GENERALS:
L'aportació i l'estesa han de ser uniformes sobre la totalitat de la superfície i amb la
proporció indicades a la DT.
L'encoixinament ha de restar separat del coll de les arrels de les plantes, de 7,5 a 15 cm en
arbustos i arbres joves, i de 20 a 30 cm en arbres desenvolupats.
Haurà de cobrir como mínim les superfícies indicades en la DT, i com a referència es necessari
que cobreixi un àrea superior a la irrigada pel degoter de la planta, o un radi superior en 30
cm al del pa de terra.

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

Cal que estiguin fetes totes les operacions de condicionament del sòl abans d'estendre
l'encoixinament.
Si hi han males herbes o rebrots d'espècies no desitjades per rizomes o similars, cal

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.
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.
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.
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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.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Enfiladisses.
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.

Plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat les espècies següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes
- Palmàcies
- Arbusts i arbres de petit format
- Plantes enfiladisses
- Plantes de petit port
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
- Plantes de petit port:
- En alvèol forestal
- En test
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:
- Comprovació i preparació del terreny de plantació
- Replanteig del clot o rasa de plantació
- 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
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

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.

PLANTES:
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.

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

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.
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni
pèrdua de sòl.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________

FR - JARDINERIA
FR6 - PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR61Z479,FR62Z389,FR662331.
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- 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.
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm,
compactant-les amb mitjans manuals.
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100%
d'aquestes a un abocador autoritzat.

FR - JARDINERIA

SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.
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.
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura
interna del mateix.
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.
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició
estable.
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
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
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes
dimensions d'aquest.
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.
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.

____________________________________________________________________________

FRE -

OPERACIONS EN PLANTES EXISTENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FRE6ZGCM.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Poda d'espècies vegetals, amb recollida de brancatge i de restes de poda, neteja, càrrega i
transport fins a abocador autoritzat o planta de compostatge i trituració.
S'han considerat les podes de les espècies següents:
- Arbres planifolis o coníferes
- Palmeres
S'han considerat els tipus de poda següents:
- Pinzament
- Poda de formació
- Poda de refaldat
- Poda de neteja o sanejament
- Poda de seguretat
- Poda d'aclarida
- Poda de reducció de capçada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Senyalització i protecció de la superfície de terreny afectada per les operacions de poda
- Poda de l'espècie vegetal
- Protecció dels talls en cas necessari
- Recollida i càrrega sobre camió dels productes vegetals generats per les operacions de poda
- Transport a planta de compostatge dels residus
CONDICIONS GENERALS:
La poda s'ha de realitzar a l'alçària i amb la forma més adient al tipus d'espècie vegetal i
la seva ubicació, d'acord amb les directrius de la DT o en el seu defecte de la DF.
El tall s'ha de realitzar en el lloc correcte per tal de possibilitar la millor resposta de la
planta en quant al creixement i al tancament de la ferida.
Els talls han de ser nets sense produir esquinçaments.
PODA D'ARBRES PLANIFOLIS O CONÍFERES:
S'ha de podar el menor nombre possible de branques per tal de disminuir l'efecte negatiu
provocat a l'arbre. Els talls han de ser molt petits i sempre llisos i nets.
L'orientació del tall ha de seguir l'arruga que hi ha entre la branca i el tronc i no l'ha
d'afectar. No s'han de deixar monyons.
Les branques de diàmetre gran no s'han de podar, però si a criteri de la DF s'ha de fer, la
poda ha de seguir la regla dels tres talls per tal d'evitar que l'escorça s'esquinci.
El tall ha de ser el més curt possible, per damunt i en sentit contrari al borró, i amb
pendent per a evitar l'estancament de l'aigua.
S'ha de practicar el tipus de poda més adequat a l'arbre, en funció de si és jove o adult.
Poda d'arbres joves:
- Poda de formació del tronc o guia: s'han d'eliminar les branques codominants i les que
competeixen amb la principal. S'ha de mantenir la tija dominant, que no ha de quedar
tallada en cap cas.
- Poda de formació de l'estructura: s'han d'eliminar les branques mal dirigides per a formar
una estructura resistent.
- Poda de refaldada: s'han d'eliminar progressivament les branques més baixes per a elevar la
capçada del arbre.
Poda d'arbres adults:
- Poda de neteja o sanejament: s'ha d'eliminar les branques mortes, malaltes o dèbils.
- Poda de seguretat: s'han d'eliminar les branques perilloses.
- Poda d'aclarida: s'han d'eliminar selectivament branques o parts de branques per a reduir
la densitat de la capçada tot conservant el seu port.
- Poda de reducció de capçada: s'han d'eliminar selectivament branques o parts de branques
per a reduir l'alçària i/o l'amplada d'un arbre.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Qualsevol actuació de poda s'ha de fer sota la tutela de la DF.
Els treballs s'han de fer amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de

Pàgina: 189

Pàgina: 190

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS. SENTMENAT.
AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ROSELLÓ - SANGENÍS ARQUITECTES

seguretat suficients.
L'eliminació de branques o fulles de grans dimensions es farà en diferents parts, controlant
en tot moment la direcció de la caiguda per a evitar danys a tercers.
No s'han de produir danys ni al propi arbre ni a la resta de vegetació o altres elements per
la caiguda de les branques.
Els treballs de poda, especialment quan comportin enfilar-se, han de ser fets per podadors
qualificats que han de conèixer les necessitats i la biologia de les diferents espècies, així
com les normes de seguretat.
S'han de complir tots els requisits de seguretat establerts en altura: arnès de seguretat,
eslinga d'acer o qualsevol dels equips d'enfilada, preferiblement maquinària d'alçada.
PODA D'ARBRES PLANIFOLIS O CONÍFERES:
S'han d'eliminar les branques malaltes, malmeses i mortes, a fi d'impedir la proliferació de
fongs o similars. Només es justifica l'eliminació de les branques sanes per a facilitar
l'aclarida de la capçada i l'entrada de llum i d'aire; també és justificable l'eliminació de
branques creuades o mal dirigides.
S'han d'eliminar les branques o els segments de branques que impedeixin assolir la forma i el
volum desitjat.
S'ha de realitzar a l'època estacionària del període vegetatiu, sense coincidir amb dies de
baixes temperatures o risc de gelades.
La poda s'ha de fer en vàries etapes, començant per les branques secundàries, seguint amb les
laterals, per a reduir progressivament el pes i evitar que la branca es trenqui i faci malbé
el tronc.
La secció final per tallar ha de medir menys de 60 cm de llarg i el tall s'ha de fer arran de
tronc.
Els talls s'han de començar de baix cap amunt fins un terç de la secció, i s'ha d'acabar dalt
fins a trobar el primer tall.
Si cal, es retallaran les vores de la ferida per a facilitar la formació de teixit protector.
PODA DE PALMERES:
S'han de tallar i treure les fulles i/o fruits que presenten perill de caiguda, o per a
millorar l'aspecte estètic del lloc on es troben o bé per a adequar-les a les necessitats d'ús
de l'espai on es desenvolupen.
Les fulles velles s'han de suprimir sense tallar-les arran de l'estípit, conservant les
tabales (beina i una porció de pecíol) que hi estan fortament adherides i eliminant les que
se'n desprenen fàcilment. La distància del tall de poda al tronc ha de ser uniforme.
En cas de palmeres molt joves, el tractament ha de seguir la pauta següent:
- Retoc de les tabales velles si estan descompostes.
- Eliminació de fulles mortes, inflorescències, infructescències, etc.
- Reducció d'un terç de les fulles verdes que molestin en comptes d'eliminar-les totalment.
- Lligada de les fulles sense estrènyer-les massa o instal·lació d'un trípode telescòpic que
les suporti.
L'esporga de la palmera també pot implicar l'eliminació de fillols en les espècies que són
prolífiques a generar-los, sempre que la DF així ho indiqui.
Qualsevol operació d'esporga s'ha de fer en l'època adequada, d'acord amb el lloc on es troben
situades.
En les àrees de clima tropical o subtropical la poda es pot realitzar en qualsevol època de
l'any.
En les àrees de clima temperat, en qualsevol època, fora del període de glaçades.
En les àrees de clima fred, durant els mesos d'estiu.
Si la poda implica una eliminació de fulles verdes, és aconsellable efectuar-la durant els
mesos d'estiu. Les fulles seques no es poden eliminar durant els mesos freds.
També és aconsellable realitzar la poda després de formar-se les inflorescències, per a
eliminar-les, de manera que no es produeixin infructescències que podrien ocasionar problemes
(brutícia dels espais, excessiu pes davant de tempestes o ventades, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* NTJ 14B:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i conservació
dels espais verds. Manteniment de palmeres.
* NTJ 14C-2:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i conservació
dels espais verds. Manteniment de l'arbrat: Poda.
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- Radi: >= 2 cm
Acords amb els paraments verticals:
- Fets a obra: 8 cm
- Vulcanitzats: >= 2,5 cm
Cavalcaments:
Cavalcaments del feltre: >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivells: ± 15 mm
- Cavalcaments: ± 5 mm

G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
G76 - MEMBRANES AMB LÀMINES ELASTOMÈRIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G7614A06.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de la impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de làmines de cautxú
sintètic no regenerat (butil).
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Adherides a la base amb adhesiu
- Adherides a la base amb adhesiu i segellat de junts amb cordó de massilla
- Semiadherides a la base amb franges d'adhesiu
- Sense adherir
- Adherides a la base amb adhesiu i reforçades amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Membranes adherides o semiadherides:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l'adhesiu
- Col·locació de la làmina
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
Membrana no adherida:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element separador
- Col·locació de la làmina
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
Membrana fixada mecànicament:
- Neteja i preparació de la làmina
- Aplicació de l'adhesiu
- Col·locació de la làmina
- Col·locació de les fixacions
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys,
arrugues, etc.).
Ha de ser estanca.
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície.
La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el
perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Ha de quedar separada del
suport per un feltre de polipropilè, la col·locació del qual ha de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions. El feltre no ha d'impedir la fixació perimetral de la
membrana.
No ha de quedar tibada.
La membrana semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes
uniformement. L'amplària i separació de les bandes ha de ser la indicada en la DT o, en el seu
defecte, la que estableixi la DF.
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb
els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents.
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim i ha de quedar ben
adherida en aquesta prolongació. L'extrem de la membrana ha de quedar encastat dins d'una
regata o fixat al parament amb un perfil d'acabament. En ambdós casos aquesta unió ha de
quedar segellada.
Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària.
S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.
Els acords de la membrana amb els elements singulars han de quedar reforçats segons les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
- Angles: >= 135°
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35°C.
Característiques del suport:
- Pendent:
- Adherida o semiadherida >= 1%; <= 30%
- Sense adherir: <= 3%
- Clavada: >= 30%
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Resistència a la compressió: >= 200 kPa
- Humitat: <= 5%
Prèviament a l'execució de les unions entre làmines, s'han de netejar amb betzina les zones
per unir. No s'han d'unir més de 3 làmines en el mateix punt.
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus
components.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.
MEMBRANA COL·LOCADA AMB ADHESIU:
Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares dels
elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire.
L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui la làmina.
MEMBRANA NO ADHERIDA:
La col·locació de la membrana s'ha de començar per la part alta, per previndre l'entrada
d'aigua sota la membrana.
La membrana no s'ha de fixar perimetralment abans que estiguin fetes totes les unions.
SEGELLAT DE JUNTS AMB MASSILLA:
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs.
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.
K-

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Neteja i repàs del suport.
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a
l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.

PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Proves d'estanquitat segons UNE 104400

K2182231.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________
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Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o
horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior
reutilització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat
i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior,
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa
sobre camió o contenidor
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva
posterior restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb
paper d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs, repicat o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen
restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
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- Suma 4 a 6:
- Suma 7 a 9:
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Grau de dificultat mitjà
Grau de dificultat alt
K8 - REVESTIMENTS

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
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.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

K81 - ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX
K811 - ARREBOSSATS

DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han
d'estar separades del terra.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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.
S'han considerat els tipus següents:
- Arrebossat esquerdejat
- Arrebossat a bona vista
- Arrebossat reglejat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arrebossat esquerdejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Cura del morter
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

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'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
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.
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.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
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.
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.
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES
O CELS RASOS:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* 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

K81125K2.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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.
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.
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni
fissures, forats o d'altres defectes.
Gruix de la capa:
- Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
- Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm
- Arrebossat amb morter porós drenant: 2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
- 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
- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de l'arrebossat: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

____________________________________________________________________________

CONDICIONS GENERALS:
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
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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:
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin
l'execució del revestiment.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els
paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades
i als racons.
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.
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.
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els
paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o
s'hagi adormit.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARREBOSSAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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K8 - REVESTIMENTS
K89 - PINTATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K898DFM0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superficies següents:
- Superfícies de fusta
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
- Elements de calefacció
- Tubs
- Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa o barana
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus
adequat segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que
només s'hagin pintat les visibles.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:

>= 125 micres

No hi ha normativa de compliment obligatori.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- 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
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície 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.

SUPERFÍCIES DE FUSTA:
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La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o
fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les
vetes i eliminar la pols.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha
de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació
antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 85043.
- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació
d'aigua durant un cert temps.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha
de tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO
2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

____________________________________________________________________________

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que
s'hagin embrutat.
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de
la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície
envidrada de:
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

KQ - EQUIPAMENTS
KQ4 -

PILONES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KQ41ZT03.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment.
S'han considerat els tipus següents:
- Fita metàl·lica formada per tub d'acer.
- Fita de fosa
- Pilona esfèrica de formigó
- Pilona troncocònica de formigó
- Pilona de formigó amb forma especial
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Preparació del forat o encofrat del dau
- Col·locació de l'element o del seu suport en el seu cas i apuntalament
- Amorterat o formigonat del dau
- Retirada de l'apuntalament provisional
CONDICIONS GENERALS:
L'element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la DT.
Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l'alçada especificada la DT o la que li sigui

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:
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pròpia segons el seu disseny.
L'ancoratge de l'element ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al
centre de gravetat del mateix.
Les perforacions de l'element han de restar a la posició correcta.
L'element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produït durant el
procés de l'obra ( bonys, ratlladures, cops, etc.)
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 3 cm
- Alçària: + 2 cm
- Verticalitat: ± 1°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.
La màquina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions a
la base de suport o al paviment.
El forat on es col·loqui l'element ha d'estar humitejat i net de pols o altres objectes que es
puguin haver caigut dintre.
Una vegada col·locat l'element, no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i
tornant a repetir el procés.
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.
El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment.
L'element s'apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició
desitjada.
Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posada a
l'obra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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Connexió a col·lector mitjançant trepant i junta
Connexió a col·lector mitjançant peça especial d’unió
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquestes Prescripcions responen a la necessitat d’establir unes pautes de qualitat sobre els
materials i l’execució de XARXES DE SANEJAMENT (:clavegueres, embornals, escomeses,
col·lectors,...). Pautes que han de permetre unificar els criteris de projecte i construcció, garantir
la qualitat d’allò que es construeix i que, per la via de l'homogeneïtat i la normalització, han de
servir de guia per a Projectistes, Constructors, Directors d'Obra, Administracions i Promotors, tot
assegurant una correcta i durable funcionalitat de les obres de sanejament.
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TÍTOL I – DISPOSICIONS GENERALS
Art. 1.- OBJECTE.
Aquestes Prescripcions tenen per objecte definir:
• Els materials que componen les xarxes de sanejament i que són acceptats pel Consorci.
• Els procediments constructius de l’obra civil i la disposició dels diferents elements que la
composen.
• L'execució dels diferents tipus d'escomeses a les xarxes de sanejament.
• Les instruccions de col·locació/muntatge i les proves de recepció a realitzar.
Les presents Prescripcions pretenen cobrir la casuística que es presenta en la majoria dels
projectes i obres de Xarxes de sanejament. En casos singulars i atenent a condicionants
específics, es podran admetre justificadament obres i instal·lacions de característiques diferents
a les recollides en aquestes Prescripcions.
Art. 2.- CAMP D'APLICACIÓ.
Aquestes Prescripcions seran aplicables a:
a) Els Projectes i Obres, de promoció pública o privada, executats pel Consorci o altres, que
incloguin Xarxes de sanejament i que s’executin a l’empara dels convenis de gestió de
clavegueram subscrits entre els Ajuntaments consorciats i el Consorci.

El Promotor, ja sigui públic o privat, prèviament a la sol·licitud de llicència d’obra, haurà de
remetre el projecte d’obra als Serveis tècnics del Consorci que emetran Informe al respecte.
• Projectes d’urbanització. Anirà reflectit el següent:
- Plànol de planta amb les canonades, escomeses, elements singulars i connexions a
les xarxes públiques existents.
- Plànol de perfils longitudinals de les xarxes generals, a on s’inclourà com a mínim:
diàmetre i classe estructural de les canonades, pendent dels trams, sobreeixidors i
cotes del terreny urbanitzat.
- Plànol de detalls de les rases, materials, escomeses i de tots els elements singulars
de les xarxes.
- Càlcul de cabals de les canonades.
• Projectes d'edificis de nova construcció.
• Projectes de reforma que impliquin execució o modificació d'escomesa. Anirà reflectit el
següent:
- Plànol de planta amb situació de les xarxes generals existents, escomeses
plantejades i punt(s) de connexió a la xarxa.
- Plànol de detalls de rases, materials, escomeses i connexió a la xarxa.
Art. 4.- INCOMPLIMENT.

b) Els Projectes i a l’execució d'escomeses de sanejament, executades a l’empara dels
convenis de gestió de clavegueram abans esmentats.

La falta de sol·licitud d'Informe previ o de presentació dels Projectes, així com la modificació no
informada dels mateixos durant l'execució de les obres a que es refereixen aquestes
Prescripcions, donarà lloc a informar negativament la recepció del conjunt d’obres i instal·lacions
executades.

c) Els Projectes i Obres de xarxes de sanejament executats pel Consorci.

Art. 5.- MATERIALS ACCEPTATS.

d) Les actuacions de reposició de xarxes de sanejament executades pel Consorci.

El Consorci després de sotmetre els materials a les corresponents proves, assajos i aprovació
del procés de fabricació i subministrament, fixarà quins d'ells són acceptats per a la seva
instal·lació a les xarxes de sanejament a executar en el seu àmbit d'actuació, tant en obres del
propi Consorci com en obres executades per tercers (Promotors públics o privats).

Es recomana als Ajuntaments consorciats l’adopció de les presents Prescripcions tècniques en la
redacció de Projectes i execució d’Obres de sanejament.
Art. 3.- INFORME PREVI DE PROJECTES.
Els redactors de projectes recaptaran dades dels Serveis tècnics del Consorci, en allò referent a
la situació de les xarxes de titularitat pública, planejament de les escomeses i compliment de les
presents Prescripcions.
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TÍTOL II – XARXES DE SANEJAMENT
CAPÍTOL 1. CRITERIS GENERALS
Art. 6.- SITUACIÓ DE LES XARXES.
Les xarxes de sanejament hauran de situar-se sota calçada, sempre que aquesta existeixi, o, en
el seu defecte, en terrenys de titularitat pública legalment utilitzables i que siguin accessibles de
forma permanent, sent els trams entre pous perfectament rectes en planta i en la seva secció
longitudinal.
L’Ajuntament i/o el Consorci podran autoritzar o exigir la instal·lació de xarxes de sanejament en
voreres segons es recull a l’Article següent.
La separació entre les canonades de les xarxes de sanejament i altres serveis, entre generatrius
exteriors, serà com a mínim de:
0,50 m. en projecció horitzontal longitudinal. (paral·lelisme)
0,20 m. en creuament en el plànol vertical. (encreuament)
En tot cas les conduccions d'altres serveis hauran de separar-se prou com per permetre la
ubicació dels Pous de registre de sanejament. Cap conducció d'un altre servei podrà incidir en un
pou de registre de sanejament.
La profunditat de les xarxes de sanejament serà tal que permeti, en la major mesura possible,
evacuar les aigües residuals de les propietats servides sense que aquestes hagin de recórrer a
bombaments d’elevació.
Per reduir els riscos d'entrada d'aigua residual o pluvial per retrocés en les propietats servides, la
clau del col·lector haurà d’estar a 0,50 metres com a mínim per sota de la cota de recollida
d'aigües residuals.
En aquelles escomeses que no disposin de cota d'abocament suficient per a garantir una
correcta evacuació sense possibilitats de retorn, el sol·licitant de la mateixa haurà de procedir a
la instal·lació i manteniment d'un grup d'elevació d'aigües residuals i/o pluvials fins a aconseguir
cota suficient. Aquest grup d'elevació haurà d'estar situat sempre en zona privada.
Art. 7.- COORDINACIÓ AMB ALTRES SERVEIS.

alçat, i amb la suficient separació perquè puguin dur-se a terme les labors d'operació,
manteniment i reparacions posteriors.
Art. 8.- CONNEXIONS AMB LES XARXES EXISTENTS.
El Consorci en l'Informe previ a la sol·licitud de llicència o aprovació del projecte, assenyalarà els
punts de connexió de les noves xarxes projectades a les canonades de les xarxes de titularitat
pública existents. Així mateix, en funció de les necessitats previstes en el projecte i tenint en
compte el desenvolupament urbanístic de la zona d'actuació i les característiques de la xarxa de
titularitat pública, s’establiran els criteris de dimensionament i les condicions d'evacuació, que es
recolliran en l’Informe a redactar.
Quan les xarxes de recollida d’aigües pluvials projectades aboquin a llera pública, i a fi d'evitar
possibles afeccions i danys per inundació, el Promotor haurà de sol·licitar de l'Agència Catalana
de l’Aigua, la corresponent autorització d'abocament d'aigües pluvials, tant referent al punt com
al cabal d'abocament.
Serà objecte de cada Projecte la totalitat de conduccions i instal·lacions necessàries per
incorporar els nous cabals d’aigües residuals/pluvials a les xarxes de titularitat pública ja
existents, o bé per abocar a llera en cas de xarxa separativa d’aigües pluvials o de sobreeixidor.
En cap cas s’incorporaran a les xarxes de sanejament les aigües sobrants o retorns de sèquies
de reg.
Art. 9.- SERVEIS AFECTATS.
En els projectes d'urbanització, vials, edificis, etc. en els quals es vegin afectades conduccions,
escomeses i elements de les xarxes de sanejament existents, serà responsabilitat del Promotor
la restitució al seu càrrec d'aquests serveis, allotjant-los al llarg de les calçades o espais públics
de lliure accés. La restitució d'aquests serveis ho serà amb els criteris i materials previstos a les
presents Prescripcions, amb independència de quins foren els serveis originals, i es garantirà en
tot moment la funcionalitat del servei restituït i les condicions anàlogues de funcionament de les
conduccions i escomeses vessants respecte al seu estat original.
Els projectes d'obres de sanejament hauran de contemplar la situació de la xarxa existent i,
excepte indicació expressa de l’Ajuntament i/o el Consorci, hauran de dissenyar-se evitant la
duplicitat de conduccions de sanejament del mateix tipus. Es considerarà com a solució preferent
l'anul·lació de la conducció original, tot mantenint en servei les escomeses existents a través de
la nova xarxa.

Les diferents xarxes de servei que componen la infraestructura dels projectes d'urbanització
hauran de coordinar-se de manera que quedin situats de forma ordenada, tant en planta com en
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Durant l'execució de les obres haurà de mantenir-se el servei d'evacuació d'aigües residuals i
pluvials amb les corresponents garanties de cabals i sanitàries; aquestes operacions seran per
compte del Promotor.

Art. 11.- CLASSIFICACIÓ DE LES XARXES I CONDUCCIONS DE SANEJAMENT.

Art.10.- PREVISIÓ DE SERVEI A TERCERS O A FUTUR.

11.1. Classificació de les xarxes de sanejament:

L’Ajuntament i/o el Consorci podran exigir que, en els projectes d'urbanització, vials, edificis, etc.
que contemplin la renovació o implantació de noves xarxes de sanejament o bé la restitució de
les mateixes com a servei afectat, es tinguin en compte els criteris de previsió de servei a tercers
a través d'aquestes xarxes, o de previsió de desenvolupament a futur establerts als Plans
Urbanístics. Aquesta previsió serà d'especial compliment per a l'evacuació de la totalitat de les
aigües pluvials que puguin generar-se aigües amunt de l'actuació projectada i que incideixin en
ella.
Igualment els projectes de xarxes de sanejament hauran d'establir-se en la cota suficient per
donar sortida per gravetat a les incorporacions d’altres xarxes que provinguin d'aigües amunt.

CAPÍTOL 2.- DISSENY DE LA XARXA I CRITERIS DE CÀLCUL

La classificació de les xarxes de sanejament s’efectuaran atenent al tipus d’aigua residuals
a evacuar:
• Xarxes unitàries: Quan transporten conjuntament aigües residuals i aigües pluvials
(recullen tant escomeses d’aigües residuals com escomeses de baixants i
claveguerons).
• Xarxes Separatives: Quan s’estableixen dues xarxes independents, una per la que
circulen exclusivament aigües residuals i una altra per la que discorren exclusivament
aigües pluvials o aigües residuals diluïdes provinents de sobreeixidors.
11.2. Classificació de les Conduccions de Sanejament:
En el sistema de sanejament es diferencien els següents tipus de conduccions:
• Conduccions de Clavegueram: Són les que configuren les xarxes que evacuen les
aigües des de les escomeses domiciliàries. Habitualment són de titularitat municipal i en
ocasions privada.
• Col·lectors en baixa: Són els que prenent les aigües des de les conduccions de
clavegueram les transporten fins als col·lectors en alta. Habitualment són de titularitat
municipal.
• Col·lectors en alta: Són les conduccions que en el seu conjunt transporten les aigües
residuals, per gravetat i/o bombament, fins a l’Estació Depuradora d'Aigües Residuals
(EDAR) més propera. De titularitat local o autonòmica.
Les conduccions de clavegueram o clavegueres i els col·lectors en baixa conformen el que
s’anomena “sanejament en baixa”.
Els col·lectors en alta i les EDAR’s conformen el que s’anomena “sanejament en alta”.
Art.12.- TIPUS DE XARXA DE SANEJAMENT.
A fi de facilitar la incorporació de les aigües residuals, les xarxes de sanejament hauran de tenir
caràcter de ramificades, no permetent-se la intersecció de conduccions.
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Les xarxes de sanejament de nova implantació o a renovar seran preferentment unitàries i
disposaran de dipòsit(s) de retenció de les primeres aigües de pluja per a la seva posterior
depuració.

Els pous de sanejament es construiran en Formigó armat, i podran ser prefabricats o construïts
“in situ” segons especificacions.
Art.17.- DIÀMETRE MÍNIM DE LES CANONADES.

Les xarxes de sanejament hauran d'abocar les aigües pluvials a lleres de suficient capacitat
hidràulica per garantir el desguàs i evitaran recollir grans àrees en una sola sortida.

S'estableix un diàmetre mínim de 300 DN/ID (mm) en les conduccions de sanejament.

Art. 13.- SOBREEIXIDORS.

En escomeses el diàmetre mínim a utilitzar serà de 160 DN/OD.

Amb caràcter general, abans de les connexions al col·lector en alta, i ocasionalment en baixa, es
construirà un sobreeixidor per desguassar a llera les aigües pluvials. Els projectes referits a
l’Art. 3 inclouran càlculs i especificacions del(s) sobreeixidor(s) a construir.

Art. 18.- OMPLIMENT DE LES CONDUCCIONS.

Art. 14.- ESTANQUEÏTAT DE LES CONDUCCIONS.
Hauran de ser estanques la totalitat de les conduccions, escomeses, pous de registre i
instal·lacions de totes aquelles xarxes que transportin aigües residuals (xarxes unitàries i
col·lectors de residuals de les xarxes separatives). Igualment es procurarà l’estanqueïtat a les
xarxes de pluvials.
Les unions entre tubs, i entre tub i pou en qualsevol tipus de xarxa serà mitjançant junta elàstica.
Art. 15.- TIPOLOGIA DE LES CONDUCCIONS.
La totalitat de les canonades de les xarxes i escomeses de sanejament hauran de ser de secció
circular, tant interior com exteriorment, no admetent-se l'ús d'ovoides o altres figures similars, ni
conduccions de base exterior plana, excepte que concorrin circumstàncies excepcionals
degudament justificades.
Art. 16.- MATERIALS A EMPRAR EN CONDUCCIONS I POUS.
El material per a les conduccions d’una xarxa de sanejament podrà ser:
MATERIALS DE CANONADES

CAMP D’APLICACIÓ

PVC COLOR TEULA PARET COMPACTA s/UNE-EN ISO 1452-2:2010

DN160mm/OD – DN400mm/OD

FORMIGÓ ARMAT. ASTM C-76 gruix B

DN400mm/ID – DN2400mm/ID

OD: Diàmetre exterior
ID: Diàmetre interior

En escomeses s'utilitzarà exclusivament el PVC color teula, excepte per a diàmetres superiors a
DN400 en aquest cas es podrà recórrer al Formigó.
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Les conduccions tant de xarxes unitàries com separatives es calcularan i dissenyaran de manera
que treballin en règim de làmina lliure, amb un ompliment màxim del 75% de la secció per al
cabal màxim de càlcul a evacuar.
Art. 19.- PENDENTS MÍNIMES I VELOCITATS MÀXIMES ADMESES.
A efectes del càlcul d'una xarxa de sanejament, s'estableixen els següents intervals de pendent
per a les conduccions, així com les velocitats recomanades.
PENDENT

DIÀMETRE CONDUCCIÓ
(mm)
Escomeses
D200 – D300
D300 – D600
D600 – D1000
D1000 – D2000

MATERIAL
FORMIGÓ
PVC

MÍNIMA
2:100
6:1000
5:1000
3:1000
1:1000

VELOCITAT MÀXIMA
4 m/s
5 m/s

MÀXIMA
6:100
6:100
5:100
3:100
1:100

VELOCITAT MÍNIMA
0,6 m/s

Quan la canonada a instal·lar sigui de PVC, a causa de la forma de col·locació en rasa i a la
rigidesa i longitud del tub, el pendent mínim serà sempre major del 0,8%.
La velocitat mínima admesa no serà condicionant per a l'elecció d'una conducció per sota dels
diàmetres mínims establerts en l’anterior Art. 17.
Per raons de perfil longitudinal es podran instal·lar trams d'instal·lacions en els quals
s’excedeixin les velocitats màximes abans fixades.
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Art. 20.- PLÀNOLS DE PERFILS LONGITUDINALS.
Tots els projectes de xarxes de sanejament hauran d’incloure plànols dels perfils longitudinals on
es reculli com a mínim:
-

Art. 22.- POUS DE REGISTRE.
22.1. Generalitats

Diàmetre de les conduccions.
Classe estructural de les conduccions.
Cota Hidràulica en pous i sobreeixidors.
Pendent dels trams.
Separació entre pous.
Cotes del terreny urbanitzat.

Tenen com a finalitat localitzar, accedir i permetre les labors d'explotació i neteja de la
xarxa de sanejament. Són els únics elements a on la xarxa canvia de direcció (en planta o
perfil).

Art. 21.- FÓRMULA DE CÀLCUL.
Per al càlcul hidràulic de les conduccions de sanejament s'utilitzarà la Fórmula de Manning.
݅ൌ

CAPÍTOL 3. ELEMENTS A INSTAL·LAR A LA XARXA DE SANEJAMENT

݊ଶ  ݒଶ
ସȀଷ

ܴு

i = pèrdua de càrrega unitària m/m.
n = coeficient de rugositat de la conducció.
v = velocitat de l'aigua (cabal/secció mullada) m/s.
RH= Radio hidràulic (secció mullada/perímetre mullat) m.
Es prendrà com a Coeficient de Rugositat per a qualsevol material n = 0,014 (considerant totes
les irregularitats pròpies d'una conducció de sanejament en servei).

Se situaran pous de registre a:
• capçalera de claveguera o col·lector,
• canvis de direcció,
• punts de reunió de dos o més ramals,
• punts de canvi de diàmetre de la conducció,
• en trams rectes de la xarxa, amb distàncies entre ells no superior a 50 m, i
• en cas d'incorporació d'escomeses (quan sigui necessari per la relació de diàmetres
entre l’escomesa i la claveguera o col·lector).
22.2. Tipologia i Dimensions
Els pous de registre seran de Formigó armat, prefabricats, s/UNE EN 1917:2002. El
ciment a emprar en la seva fabricació serà del tipus “SR”, resistent als sulfats i a l’aigua de
mar.
Tan sols com a registre de les conduccions en els seus trams rectes, es podran emprar
pous de registre prefabricats a manera de “empelt” sobre canonada de Formigó armat
amb diàmetre no inferior a DN/ID 1000. El sistema estructural de la peça resultant i el
sistema de prefabricació hauran de ser prèviament aprovats per l’Ajuntament i/o Consorci.
Aquest tipus de pous de registre no podrà ser emprat sobre peça especial de canvi de
direcció de la xarxa.
En casos singulars es podrà admetre la construcció “in situ” de pous de registre.
En el següent quadre es recullen les dimensions dels diferents pous:
DIÀMETRE DE
CONDUCCIÓ
DE SORTIDA
300÷600
800
Ø > 800  1400
Ø > 1400
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DIÀMETRE INTERIOR

GRUIX DE PARET

BASES

ALÇATS

BASES

ALÇATS

1.200 mm
1.500 mm
1.600÷2.500
“in situ”

1.200 mm
1.200 mm
1.200 mm
1.200 mm

16 cm
15 cm
17÷25 cm
25 cm

16 cm
16 cm
16 cm
16 cm
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Els pous hauran de reunir condicions adequades d'estanqueïtat, especialment en la unió
amb la conducció de sanejament. La unió serà elàstica mitjançant junta de goma de triple
llavi per a tot tipus de xarxa.

· Juntes d’unió entre elements del pou.

Les juntes entre anells de pous prefabricats hauran d'incorporar una junta estanca.

Els diferents elements del pou aniran disposats amb unions flexibles per una junta de
massilla autosegellant de cautxú butílic, molt fàcil de posar i que dóna una unió
perfectament estanca.

La boca d'accés al pou serà circular o quadrada, de pas no inferior a 600 mm, tancada
amb tapa de fosa nodular normalitzada.

Poden utilitzar-se també juntes elastomèriques tipus Delta o Arpón, cuidant no danyar-les
en la col·locació per a no comprometre l'estanqueïtat.

L'accés a l'interior del pou s'efectuarà mitjançant “pates” normalitzats de polipropilè amb
ànima d'acer i amb separació entre ells de 30 cm.
Altres elements prefabricats a incorporar a les bases de pou són els següents:
· Lloses de transició. Es fabriquen per motllos.
S'utilitzen per a reduir la grandària de pou prefabricat, de manera que es pugui executar
una arqueta base de gran diàmetre i la resta del pou de diàmetre 1200 mm.
Són de Formigó armat amb ciment "SR" i d'un gruix de 300 mm. Aniran encadellats pels 2
costats (femella base major i mascle base menor).
· Lloses de tancament. Es fabriquen per motllos.
S'utilitzen per acabar el pou del diàmetre existent (1200 a 2500 mm) a boca de diàmetre
600, 700 o 800 mm. S'usen quan no hi ha cota per a acabar amb con de tancament.
Són de Formigó armat amb ciment "SR" i d'un gruix de 250 mm (pou de 1200 mm) a 300
mm (pous de 1500 a 2500 mm). Tindran la part superior plana i la inferior femella.
· Cons de tancament. Es fabriquen per vibrocompressió.

22.3. “Cuna” i Mitjacanyes en fons de Bases
En tots els pous hauran de formar-se en el fons de la base una “cuna” o mitja canya fins
l’eix del col·lector, de manera que canalitzi les aigües en el seu pas a través del pou i
serveixi de suport als operaris de manteniment. En la incorporació d'escomeses al
col·lector haurà de disposar-se una mitjacanya.
Aquestes “cunes” i mitjacanyes s'executaran en Formigó en massa HM-20, tindran forma
semicircular a la zona de pas de cabals i un pendent del 5% cap a aquest pas a la zona de
suport. Haurà de posar-se especial cura en la seva formació en els casos de pous que
siguin punts de canvi de direcció de la xarxa o en els que els pous serveixin per a la unió
de dos o més col·lectors.
22.4. Incorporacions de conduccions i escomeses a pous
A les xarxes unitàries i de residuals les conduccions d'igual diàmetre que incideixin en un
pou hauran de fer coincidir les seves cotes de rasant hidràulica. En el cas de ser
conduccions de diferent diàmetre hauran de fer coincidir les cotes de clau (excepte en el
cas en què el conducte de sortida tingui el diàmetre menor).

POU AMB CANVI DE DIÀMETRE DE COL·LECTOR

S’utilitzen per a acabar el pou del diàmetre existent (1200 mm) a boca de diàmetre 600
mm o 800 mm.
Són de forma asimètrica i fabricats amb Formigó armat amb grapes d'acer d'alta
resistència i ciment "SR" i d'un gruix de 160 mm. Tindran la part superior plana i la inferior
femella.
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Les escomeses hauran d'incorporar-se a un pou fent coincidir el seu rasant hidràulic amb
la cota de l'eix del col·lector a la zona de la “cuna” o mitjacanya. Només en casos
excepcionals i degudament justificats serà permissible la incorporació a major cota.

La consideració anterior és igualment aplicable en el cas de ser excessiu el nombre
d'escomeses, havent-se d'agrupar aquestes mitjançant l'execució d'un nou ramal situat en
terrenys de titularitat pública utilitzables i que siguin accessibles de forma permanent.
Art. 23.- POUS DE SALT I RESSALT.

INCORPORACIÓ D’ESCOMESES
23.1. Pous de salt
Es construiran pous de salt quan es pretengui situar en un punt de la xarxa de sanejament
una pèrdua de cota hidràulica no superior a 1,00 m. a les xarxes d’aigües residuals o
unitàries o a 1,60 m. a les xarxes de pluvials.
Els pous de salt consten d'una càmera d'entrada amb tub vertical de diàmetre igual o
superior a 250 mm, per a pas de l'aigua residual, i incorporació de les aigües a cota de
solera en un pou de registre annex.

A les xarxes de pluvials tant les conduccions com les escomeses (de claveguerons o baixants)
podran incorporar-se al pou amb un desnivell de fins a 1,60 m sobre la rasant hidràulica del
col·lector de sortida.
22.5. Limitacions de perforacions en pous de registre
A l'efecte de salvaguardar l'estructura resistent en pous de registre, les perforacions
realitzades per a les incorporacions de conduccions i escomeses a pous referides en
l'article anterior, es limitaran en el seu nombre i diàmetre al compliment de les dues
condicions següents:
P  0,75 ·B

S  25 cm
P = suma del diàmetre de les perforacions realitzades en el pou de registre, mesures
en el parament exterior de la banda d'1,20 m d'altura més desfavorable.
B = perímetre exterior del pou de registre.
S = separació entre perforacions contigües, mesura en el parament exterior.
Si el disseny de la xarxa no permetés el compliment de les citades limitacions per causa
d’un elevat nombre de conduccions a incorporar, aquestes hauran d'agrupar-se amb
anterioritat a la incorporació de manera tal que se’n redueixi el nombre, redimensionant a
la vegada la capacitat hidràulica del tram de conducció comprès entre el punt d'agrupació i
la incorporació, així com la perforació necessària resultant en el pou de registre.
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Es podrà evitar la construcció de pous de salt en una xarxa de sanejament, especialment
de pluvials, assolint les velocitats màximes de projecte de la xarxa i fins i tot superant-les
lleugerament.
En conduccions amb diàmetre interior igual o superior a 800 mm la pèrdua de cota
hidràulica haurà de fer-se mitjançant caiguda en rampa, executada en un pou de registre
realitzat “in-situ” a aquest efecte.
23.2. Pous de ressalt
Es construiran quan es pretengui situar en un punt de la xarxa de sanejament una pèrdua
de cota hidràulica superior a 1,00 m a les xarxes d’aigües residuals o unitàries o major
d’1,60 a les xarxes de pluvials. Això es produirà, quan a causa de la forta pendent del
col·lector, es superen les velocitats màximes admeses.
Els pous de ressalt consten d'una càmera d'entrada amb tub vertical de diàmetre igual o
superior a 250 mm, per a pas de l'aigua residual, i incorporació de les aigües a cota de
solera en un pou de registre annex.
Es podrà evitar la construcció de pous de salt en una xarxa de sanejament, especialment
de pluvials, assolint les velocitats màximes de projecte de la xarxa i fins i tot superant-les
lleugerament.
En conduccions amb diàmetre interior igual o superior a 800 mm la pèrdua de cota
hidràulica haurà de fer-se mitjançant caiguda en rampa, executada en un pou de registre
realitzat “in-situ” a aquest efecte.
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Art. 24.- SOBREEIXIDORS.

Art. 26.- ENTRADES D’AIGUA ALS CLAVEGUERONS SIFÒNICS.

Es procedirà a la construcció de sobreeixidors en xarxes unitàries quan calgui alleujar aigües
residuals que hagin estat diluïdes per efecte de la pluja.

Les entrades d'aigua als claveguerons sifònics, realitzades en horitzontal, mitjançant reixeta de
superfície, o en vertical, mitjançant pas sota pont de vorada, hauran de reunir les condicions de
capacitat d'absorció hidràulica suficient, facilitat per a la neteja, i es dotaran de sistemes per
evitar l'entrada d'objectes i persones.

Els sobreeixidors es dimensionaran per alleujar a partir d'un cabal 5Qn en la conducció incident
(sent Qn el cabal mitjà de projecte de la conducció incident).
Els sobreeixidors es detallaran als projectes referits a l’Art. 3 i es construiran amb materials de
primera qualitat (Formigó armat, revestiment interior de gres, etc.)

Les reixetes seran de fosa nodular, dissenyades i fabricades conforme a Norma UNE-EN
124:1995, amb una resistència a les càrregues segons el lloc d'utilització.

Art. 25.- CLAVEGUERONS O EMBORNALS AMB ESCOMESA A XARXA UNITÀRIA.
Són els punts pels quals s'introdueixen a la xarxa de sanejament les aigües de pluja recollides en
les calçades dels carrers.
Els claveguerons seran sifònics, amb una configuració interna que permeti la presència
permanent d'aigua, per tal de formar una barrera hidràulica contra el pas d'animals o d’olors.
El seu disseny serà tal que, sent registrables, permetin una neteja fàcil. Podran ser prefabricats o
realitzats “in-situ”.
El conducte que uneix el clavegueró amb la xarxa de sanejament haurà de ser de PVC color
teula s/Norma s/UNE-EN ISO 1452-2, de diàmetre mínim 200 mm.
El pendent mínim de l'escomesa del clavegueró a la xarxa de clavegueram serà del 2%.
Els claveguerons podran incorporar-se a la xarxa bé a través d'un pou o bé directament a la
conducció, però sempre amb junta elàstica amb triple llavi.
No es disposaran claveguerons connectats entre si a manera de xarxa, havent-se de constituir
aquesta, si les circumstàncies així ho requereixen, de manera independent als claveguerons i de
forma tal que permeti l'escomesa individual de cadascun d'ells.
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CAPÍTOL 4. ESCOMESES
Art. 27.- DEFINICIÓ.

Industrials: Quan les aigües evacuades són produïdes, exclusiva o predominantment, per una
activitat econòmica que habitualment és de caire industrial (podent anar barrejades amb una part
d'origen domèstic o assimilable).

És la conducció que transporta les aigües residuals i/o pluvials des d'un edifici, finca o
establiment fins a la xarxa de sanejament.

Unitàries: Quan les aigües evacuades poden ser barreja d'aigües domèstiques i/o industrials
amb aigua de pluja.

Una escomesa de sanejament consta en general d'arqueta d'arrencada, conducte i connexió a la
xarxa de clavegueram.

S'entén que la totalitat de les aigües evacuades per una escomesa de sanejament, especialment
les de caràcter industrial, tenen característiques d'abocament admissible per la xarxa de
clavegueram, i que qualsevol sistema de tractament previ (depuració, separació de greixos,
separació de sòlids, etc) no forma part de l'escomesa.

Les seves condicions es fixaran en funció del tipus de propietat servida, de les característiques
de les aigües a evacuar, dels cabals, i del punt de connexió a la xarxa de sanejament.

Art. 30.- LONGITUDS MÀXIMES D'ESCOMESES SEGONS DIÀMETRES.

Com a norma general cada edifici, finca o establiment tindrà la seva escomesa independent.
Aquesta prescripció és d'obligat compliment per a escomeses que puguin transportar en algun
moment aigües residuals d'origen no domèstic, que hauran de tenir a més a més una arqueta de
presa de mostres.

Els conductes d’escomesa de diàmetre 160 mm no tindran una longitud superior a 20 metres; en
cas contrari hauran d'instal·lar-se de diàmetre 200 mm, amb la limitació de longitud que a
continuació s'exposa.

Art. 28.- ELEMENTS D'UNA ESCOMESA.

Els conductes d’escomesa de diàmetre 200 mm no podran tenir una longitud superior a 40
metres; en cas contrari hauran d'instal·lar-se de diàmetre 250 mm o superior.

Els elements d'una escomesa de sanejament són:
Arqueta d'arrencada (quan sigui possible): situada al costat de límit exterior de la propietat.
Conducte: és el tram de canonada que discorre per sòl de titularitat pública des del límit de la
propietat (o arqueta d'arrencada), fins a la xarxa de clavegueram.
Connexió: és el punt d'unió del conducte de l'escomesa amb la xarxa de clavegueram.
Arqueta interior a la Propietat: Tot i no formar part de l’escomesa, pel fet d’estar en domini privat,
es prescriu la necessitat de disposar d’una arqueta registrable a l'interior de la propietat, en lloc
accessible. Aquesta arqueta serà sempre sifònica per tal d’evitar el pas d’animals i olors.
Art. 29.- CLASSES D’ESCOMESES.

Art. 31.- DIMENSIONAMENT D’ESCOMESES DE SANEJAMENT.
El dimensionament de totes les parts d'una escomesa de sanejament ha de ser tal que permeti
l'evacuació dels cabals màxims d'aigües residuals (en ús normal) i/o pluvials generats per
l'edifici, finca, establiment, etc., servit.
Aquesta evacuació haurà de realitzar-se de forma folgada i sense que l’escomesa entri en
càrrega.
Quan hi hagi una única xarxa de clavegueram s'haurà de disposar d’un sistema mixt o separatiu,
amb una connexió final de les aigües pluvials i residuals i un sifó final, abans de la seva sortida a
la xarxa exterior.
31.1. Escomeses d'Edificis d'Habitatges

Les escomeses de sanejament es classifiquen segons el caràcter de l'aigua evacuada, així
poden ser:
Pluvials: Quan les aigües evacuades són exclusivament de pluja.
Fecals o domèstiques: Quan les aigües evacuades són exclusivament de caràcter fecal o
assimilable.

23

El diàmetre mínim de l’escomesa serà de DN 160/OD en PVC color teula s/UNE-EN ISO
1452-2.
El càlcul de les escomeses unitàries es realitzarà segons l’apartat 4.3. Dimensionat dels
col·lectors de tipus mixt, de la Secció HS5 – Evacuació d’aigües del Document Bàsic HS
Salubritat. Codi Tècnic de l’Edificació.
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Art. 32.- TRAÇAT D'UNA ESCOMESA.

Per al cas de connexió d'una escomesa directament a la conducció de clavegueram s'estableix la
següent relació de diàmetres.

A la capçalera de l'escomesa i en via pública o terreny de titularitat pública, es col·locarà, sempre
que sigui possible, una arqueta d'arrencada.
En funció de la profunditat de la rasant hidràulica respecte a la cota del paviment acabat
s'empraran arquetes de les següents dimensions:
· Per a profunditats menors de 70 cm: Arqueta de secció quadrada de Formigó de
dimensions interiors 40x40 cm.
· Per a profunditats entre 70 i 100 cm: Arqueta de secció quadrada de Formigó de
dimensions interiors 60x60 cm. De forma excepcional i degudament justificada es podran
col·locar arquetes d'aquestes dimensions per a profunditats de més de 100 cm.

DIÀMETRE CONDUCCIÓ
CLAVEGUERAM (COL·LECTOR)
D300 mm
D400 mm
D500 mm
D600 mm
D>600 mm

DIÀMETRE MÀXIM D’ESCOMESA
DIRECTA A COL·LECTOR
D200 mm
D200 mm
D250 mm
D300 mm
D400 mm

En cas que no pugui aplicar-se aquesta relació de diàmetres, la incorporació de l'escomesa
haurà d'efectuar-se a través de pou de registre.

· Per a profunditats superiors als 100 cm: Pou de registre.
El traçat en planta de l'escomesa haurà de ser sempre en línia recta, no admetent-se colzes ni
corbes.
El traçat en alçat d'una escomesa de sanejament haurà de complir:
· El pendent haurà de ser uniforme i descendent amb un valor mínim del 2%, cap a la xarxa
de sanejament.
· La diferència de cota resultant entre la rasant hidràulica de la conducció d'escomesa en
l'arrencada, i la clau de la claveguera o col·lector de la xarxa, no podrà ser inferior a 50
cm, aspecte que haurà de ser expressament recollit per a cada escomesa en els plànols
d’obra acabada.
Sols s'admetrà colze en la connexió a la claveguera o al col·lector de la xarxa.
Art. 33.- CONNEXIÓ DE LES ESCOMESES A LA XARXA DE CLAVEGUERAM.
Es procurarà fer la connexió d'una escomesa a la xarxa de clavegueram en un pou de registre
existent. Si el pou està lluny, s’admetrà una connexió feta de forma perpendicular a la claveguera
o col·lector.
S'hauran de considerar les limitacions de perforacions referides en l'Art. 22.5.
Per a qualsevol de les solucions que s'adoptin, la connexió de l'escomesa a la xarxa de
clavegueram haurà de reunir condicions de màxima estanqueïtat i elasticitat.
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Art. 34.- RECEPCIÓ DE CANONADES. PROVES A FÀBRICA.

reben escomeses secundàries, aquestes queden excloses de la prova d'estanqueïtat. En
cas d'escomeses directes a clavegueram o col·lector, es practicaran els orificis una
vegada feta la prova.

La totalitat dels tubs de Formigó armat amb destinació a una xarxa de sanejament es provaran
en fàbrica a la pressió d'1 kg/cm2 de conformitat a la Norma ASTM.

La conducció haurà d'estar parcialment recoberta, sent aconsellable assenyalar les juntes
per facilitar la localització de pèrdues, cas que aquestes es produïssin.

CAPÍTOL 5.- RECEPCIÓ DE CANONADES I PROVES A RASA

Tots els tubs de Formigó armat portaran en el seu exterior una inscripció que certifiqui per part
del subministrador que aquest tub ha estat sotmès a prova en fàbrica. Igualment en aquesta
inscripció haurà d'assenyalar-se la Classe ASTM del tub, el tipus de ciment amb que s'ha fabricat
i la data de fabricació.
Tots els tubs de PVC hauran de venir identificats en el seu exterior indicant PVC s/Norma UNEEN ISO 1452-2. Aquests tubs de PVC hauran de tenir acreditada la corresponent Marca de
Qualitat.
Art. 35.- PROVES EN RASA
Totes les xarxes de sanejament que vagin a transportar aigües unitàries o residuals, hauran de
ser sotmeses a proves d'estanqueïtat en rasa. Aquesta prova serà supervisada per personal
tècnic de l’Ajuntament i/o del Consorci.
També se sotmetran a proves individualitzades d'estanqueïtat les escomeses de diàmetre igual o
superior a 250 mm i longitud superior a 20 m.
Dins de les pèrdues admissibles en les proves d'estanqueïtat en rasa, s'intentarà localitzar i
eliminar la causa de la pèrdua.
Totes les xarxes de sanejament hauran de ser inspeccionades mitjançant Circuit Tancat de
Televisió (CTTV), lliurant-se a l’Ajuntament i/o al Consorci l'enregistrament realitzat.

36.2. Procediment
Realitzada l'obturació del tram, es procedirà a realitzar la prova d'estanqueïtat d'una de les
dues formes següents:
a) El tram de conducció inclou el pou de registre d'aigües amunt: L'ompliment d'aigua
s'efectuarà des del pou de registre d'aigües amunt fins a aconseguir l'altura de la
columna d'aigua desitjada (h). Aquesta operació haurà de realitzar-se de manera lenta i
regular per permetre la total sortida d'aire de la conducció.
b) El tram de conducció no inclou pou de registre: L’ompliment d’aigua es realitzarà des
de l’obturador d’aigües avall per a facilitar la sortida d’aire de la conducció, i en el
moment la prova s’aplicarà la pressió corresponent a l’alçada de columna d’aigua
fixada per a la prova (h).
En tots dos casos es deixarà transcórrer el temps necessari abans d'iniciar-se la prova per
permetre que s'estabilitzi el procés d'impregnació del Formigó de la conducció. A partir
d'aquest moment s'iniciarà la prova procedint, en el cas a) a restituir l'alçada "h" de
columna d'aigua, i en cas b) a afegir el volum d'aigua necessari per mantenir la pressió
fixada en la prova. Haurà de verificar-se que la pressió en l'extremitat d'aigües avall no
superi la pressió màxima admissible.
36.3. Criteris d’Acceptació

Art. 36.- PROVA D’ESTANQUEÏTAT AMB AIGUA EN RASA.

Període d’impregnació vint-i-quatre hores per a tubs de Formigó.

36.1. Condicions Generals

Pressió de prova Standard = 0,4 kg/cm2, equivalents a una alçada de columna d’aigua (h)
de 4m., mesurada sobre la solera de conducció en el pou de registre d’aigües amunt.

Aquesta prova és aplicable en conduccions de Formigó o de PVC.

En cap cas la pressió màxima serà superior a 1kg/cm2.

La conducció se sotmetrà a una prova d'estanqueïtat d'aigua a pressió per trams. Es
procedirà abans de realitzar la prova a l'obturació total del tram.
Els trams de prova estaran compresos entre pous de registre i podran incloure també el
pou de registre d'aigües amunt. En tots dos casos, si la conducció o el pou de registre
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La prova serà satisfactòria si transcorreguts trenta minuts l’aportació en litres per a
mantenir el nivell no és superior a:
V < = S · D2(m) · L(m) Litres

per a tubs de Formigó

V < = 0,25 · S · D2(m) · L(m) Litres

per a tubs de PVC

Per a conduccions de D >= 1.200 mm s’obturarà el tram de conducció a provar sense incloure
els pous de registre i es realitzarà la prova de manera directa sense respectar el període
d’impregnació. La prova serà satisfactòria si transcorreguts trenta minuts els volums d'aportació
en litres per a mantenir la pressió de prova són menors que els fixats en la fórmula anterior. En
cas contrari podrà efectuar-se de nou la prova respectant el període d'impregnació de vint-iquatre hores i controlant novament l'aportació transcorreguts trenta minuts.

D= Diàmetre interior col·lector
L= Longitud tram de prova

VOLUM MÀXIM ADMISSIBLE PER A DONAR VÀLIDA UNA PROVA D’ESTANQUEÏTAT DE
CONDUCCIÓ DE SANEJAMENT
LITRES/30 MINUTS
Per a 50 ml. de conducció

DIÀMETRES (mm)
250
300
400
500
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600

Tubs Formigó
10,0
15,0
25,0
40,0
55,0
100,0
155,0
225,0
305,0
400,0

Tubs PVC
2,5
4,0
6,0
10,0
-------------

4 per mil del volum d’aigua de
prova

1 per mil del volum d’aigua de
prova

S’haurà de tenir en compte una aportació d’aigua suplementària per pou de registre de:
Vp = 0,5 litres/m2 paret de pou
LITRES/30 MINUTS PER A CADA M. DE
ALÇADA DE POU
1,88
2,35
2,51
2,83

DIÀMETRE INTERIOR DEL POU (M)
1,20
1,50
1,60
1,80
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CAPÍTOL 6.- NETEJA, POSADA EN SERVEI I RECEPCIÓ

38.2. Informació a lliurar
a) El resultat de la inspecció, en la seva totalitat, es lliurarà en suport digital (CD o DVD).
Haurà de contenir un índex de conduccions i escomeses inspeccionades.

Art. 37.- NETEJA.
Durant l’execució de l’obra es serà especialment curós en l’eliminació de residus i restes d’obra
en les canonades.
La neteja prèvia a la posada en servei de les xarxes de sanejament es realitzarà bé per sectors o
en la seva totalitat, preferentment mitjançant l'ús d'equips d'arrossegament a alta pressió, amb
aspiració i extracció de sediments i residus.
Art. 38.- INSPECCIÓ AMB CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ (CTTV).
Totes les clavegueres i col·lectors de sanejament, una vegada finalitzada la seva construcció i
prèviament a la seva posada en servei, hauran d'inspeccionar-se amb una càmera de televisió
dotada de distanciòmetre i inclinòmetre digital. L'enregistrament es realitzarà una vegada estigui
totalment acabada la pavimentació del vial que es realitzi sobre el col·lector.
La inspecció comprendrà el visionat del col·lector, de les juntes i de les connexions de les
escomeses.
Es podrà autoritzar la realització d'enregistraments amb càmera de televisió sense la utilització
d’inclinòmetre, en cas de no considerar-lo necessari.
Es podrà disposar la revisió amb càmera de televisió d’escomeses per tal de comprovar la seva
correcta execució.
38.1. Procediment de realització de l'enregistrament
a) Prèviament a la introducció de la càmera de televisió, les canonades hauran de ser
netejades completament mitjançant l'ús d'equips d'arrossegament a alta pressió, amb
aspiració i extracció de sediments i residus.
b) Una vegada estiguin les canonades netes, s’abocarà aigua de forma constant amb un
cabal de 0,25 litres/segon, tret que per la conducció ja circuli aigua residual.
c) L'enregistrament es realitzarà a favor de corrent, seguint el sentit del flux de l’aigua.
d) L'enregistrament es realitzarà a una velocitat màxima de 0,1 metres/segon, mantenintse constant al llarg de tot el tram d'enregistrament.
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b) Per a cada conducció inspeccionada haurà de visualitzar-se en pantalla la següent
informació:
- Identificació del tram per referència dels pous de registre d'inici i final.
- Diàmetre i tipus de canonada.
- Distància de la ubicació de la càmera al pou de registre inicial.
- Pendent longitudinal de la conducció a partir de la detectada pel sistema robotitzat
de la càmera.
c) Complementàriament al lliurament del vídeo, haurà de presentar-se la següent
documentació:
- Informe de la inspecció, en el qual s'indicaran els pendents de tots els trams i el
resum de les incidències detectades.
- Plànol dels col·lectors inspeccionats, incloent la numeració de pous i escomeses
que s’hagin utilitzat en l’enregistrament del vídeo i la seva correspondència amb
els plànols definitius de les xarxes.
38.3.- Criteri d'acceptació
Per tal de donar el vist i plau a l'obra realitzada, en l'enregistrament haurà de constatar-se que
els col·lectors no presenten cap anomalia que impliqui, segons el parer de l’Ajuntament i/o del
Consorci, un mal funcionament hidràulic futur de la canalització.
En cas contrari i una vegada solventada l'anomalia, haurà de realitzar-se un nou enregistrament
perquè es pugui verificar la correcta execució del tram afectat i procedir a la seva acceptació.
Art. 39.- POSADA EN SERVEI.
Una vegada finalitzades les proves i neteja amb resultats satisfactoris, podran posar-se les
xarxes en servei.
Art. 40.- RECEPCIÓ DE L’OBRA.
Abans de l'acceptació definitiva de la xarxa es comprovaran tots aquells elements accessibles
(pous, arquetes embornals, claveguerons, etc.) per verificar la seva correcta instal·lació, així com
la idoneïtat d'aquests elements. En aquest moment per part de la Direcció d'Obra, es facilitaran
els plànols definitius de les xarxes, en els quals es recullen les modificacions realitzades. Hauran
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de figurar en els mateixos la diferència de cotes hidràuliques entre l'extrem superior de les
escomeses i el punt de connexió de la mateixa a la xarxa.
Una vegada comprovats tots els extrems esmentats es podrà donar la conformitat a les obres
realitzades, que quedaran operatives per a la prestació del servei de sanejament.

ANNEX I.
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ACTUACIONS EN LA VIA PÚBLICA
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A continuació s’enumeren un seguit de recomanacions de caire general que cal tenir en compte
quan es realitzin treballs en la via pública.

-

Es complimentarà l’Estudi de seguretat i salut presentat per a la realització de l’obra, del
qual en serà responsable el Coordinador en la matèria designat pel Promotor de l’obra.

Sobre aquestes recomanacions sempre prevaldran les Ordenances municipals o normativa de
major rang que sigui d’aplicació per a cada treball en concret.

-

L’amplada de les rases serà de 40 cm com a mínim i el tall en asfalt es realitzarà amb
disc.

En general, els treballs en la via pública que afectin a les xarxes de sanejament hauran d’ajustarse a les condicions següents:

-

La fondària mínima, sobre la clau del tub, en el cas de pas de calçada, serà de 90 cm a fi
de permetre la instal·lació d’altres serveis.

-

Les runes i terres es dipositaran en contenidors adients, convenientment col·locats a la
via pública.

-

El rebliment de les rases es farà amb materials procedents de la pròpia excavació o amb
materials granulats de nova aportació, suficientment compactats i que, en funció de
l’entitat de l’obra, hauran d’assolir el 98% del PROCTOR modificat per calçades tipus T3
i T4 i del 100% del PROCTOR modificat per a calçades tipus T00 a T2.

-

Es comunicarà amb suficient antelació als Serveis tècnics municipals les dates previstes
per a l’inici i l’acabament de les obres, per tal que puguin solventar possibles afeccions i
programar-se el seguiment de l’execució.

-

Excepte en casos excepcionals i degudament justificats, les obres s’aturaran en cap de
setmana i dia festiu.

-

L'horari previst per al funcionament de la maquinària d'obra serà de 8 a 20 hores.

-

Quan pugui haver afectació al trànsit rodat, es donarà avís i es sol·licitarà autorització a
la Policia Local abans de començar l’obra.

-

La reposició de vorera i calçada es farà amb materials de les mateixes característiques
que els existents, inclosa la pintura viaria.

-

Durant l'execució de les obres es col·locaran cartells informatius, en nombre suficient i a
peu d'obra, a on s'indicaran com a mínim les dades següents:
· nom de les empreses contractistes,
· treballs a realitzar,
· data de començament de l'obra i data de finalització prevista, i
· vials afectats per les obres i informació sobre els desviaments de tràfic previstos.

-

Les qüestions de tipus tècnic que sorgeixin durant l’obra i afectin a serveis, instal·lacions
públiques o a tercers, es resoldran d’acord amb els Serveis tècnics municipals.

-

Es disposarà d’un pas segur per vianants d’una amplada mínima de 90 cm,
convinentment senyalitzat i delimitat.

-

Durant el desenvolupament de les obres es mantindran les voreres, els escocells, les
rigoles i els embornals nets en tot moment.

-

No es netejaran formigoneres a la via pública, ni s’abocaran restes de beurada, ciments,
morters o formigons a la xarxa de clavegueram.

-

Les reparacions i/o reposicions de trams de xarxes de sanejament s’ajustaran a les
Prescripcions tècniques d'aquest document.

-

Les intervencions en canalitzacions/línies d’altres serveis, requeriran la conformitat dels
Serveis tècnics municipals i de les Companyies afectades.
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CANONADES I ACCESSORIS DE POLICLORUR DE VINIL NO PLASTIFICAT. PVC-U

DIÀMETRES NORMALITZATS

TUBS

DN/OD: 160-200-250-315-400
Camp d'aplicació: Alçada de rebliment sobre
clau menor de 4 metres.
ESPECIFICACIONS

ANNEX II.

DIÀMETRE
NOMINAL
DN/OD – (Bc)

Gruix
Nominal

160 mm.
200 mm.
250 mm.
315 mm.
400 mm.

4,0 mm.
4,9 mm.
6,2 mm.
7,7 mm.
9,8 mm.

Tubs i accessoris de Poli(clorur de vinil) no
plastificat (PVC-U) segons el que especifica:
Plec de Prescripcions Tècniques Generals
per a Canonades de Sanejament a
Poblacions (MOPU 1986).
UNE-EN ISO 1452-2:2010 - Sistemes de
canalització en materials plàstics conducció
d'aigua, Poli(clorur de vinil) no plastificat
(PVC-U).
Seran de paret compacta, Pressió Nominal
PN6 i color teula.

MATERIALS A EMPRAR

El mínim gruix de la paret nominal "e" serà
l'indicat en la taula.

CAMP D’APLICACIÓ. ESPECIFICACIONS I PLÀNOLS
UNIÓ AMB JUNTA ELÀSTICA

TIPUS DE JUNTA
La unió entre tubs i d'aquests amb els
accessoris es realitzarà amb embocadura
estanca mitjançant junta elàstica homogènia
de cautxú EPDM, tipus Delta bilabiada,
segons Norma UNE-EN 681-1, d'acord amb
el que estableix la Norma UNE-EN ISO 1452.
Només en casos aprovats pel CDCRB la
desviació màxima admesa en cada unió serà
de 3º, en les mateixes condicions
d'estanqueïtat.
No s'admet en cap cas la Junta encolada.
MARCAT
Serà requisit imprescindible que els tubs,
accessoris i juntes, portin el marcat exigit per
la normativa corresponent.
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CANONADES DE FORMIGÓ ARMAT

NORMATIVA
Canonada de Formigó armat s/ASTM C 76 M gruix B.
En funció de la càrrega de fissuració i trencament a aixafament es triarà la classe resistent a
emprar. La classe resistent mínima serà la CLASSE III ASTM amb una càrrega de fissuració de
6.500 kg/m2 i una càrrega de trencament de 9.750 kg/m2.
PRESSIÓ DE PROVA EN FÀBRICA
La totalitat dels tubs hauran de passar en fàbrica una prova d’estanqueïtat per aire o aigua.
TIPUS DE JUNTA
Els tubs aniran disposats amb unions flexibles per junta elastòmer tipus Delta de cautxú EPDM
complint l'establert en la norma UNE-EN-681-1.
DESVIACIÓ EN LA JUNTA

D (mm)
400
500
600
800
1000
1200

e (mm)
60
67
75
92
109
125

Dex (mm)
520
634
750
984
1218
1450

D (mm)
1300
1400
1500
1600
1800
2000

e (mm)
140
145
160
160
180
195

Dex (mm)
1580
1690
1820
1920
2160
2390

La desviació màxima admesa en cada unió entre tubs serà de 2º per a DN < 600, 1º per a DN
700 ÷ DN 1200 i 0,5º per a DN > 1200, en les mateixes condicions d’estanqueïtat.

DIÀMETRES NORMALITZATS
DN/ID:(mm): 400 – 500 – 600 – 800 – 1000 – 1200 – 1300 – 1400 – 1500 – 1600 – 1800 – 2000

CARACTERÍSTIQUES
Els tubs de Formigó armat seran rodons, d'endoll campana, fabricats pel procés de
COMPRESSIÓ RADIAL i amb l'extrem mascle FRESAT amb una “acanaladura” per allotjar la
junta de goma i evitar el seu desmuntatge.
El ciment a emprar en la seva fabricació serà del tipus "SR", resistent als sulfats i a l'aigua de
mar.
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CANONADA PVC
SECCIÓ TIPUS AMB SUPORT MATERIAL GRANULAR

CANONADA FORMIGÓ ARMAT
SECCIÓ TIPUS AMB SUPORT MATERIAL GRANULAR

FONS DE RASA
COMPACTAT

41

FONS DE RASA
COMPACTAT
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CANONADA FORMIGÓ ARMAT
SECCIÓ TIPUS AMB SUPORT FORMIGÓ A 120º

CANONADES DE POLICLORUR DE VINIL NO PLASTIFICAT. PVC
LIMITACIONS D'UTILITZACIÓ EN XARXES I ESCOMESES

La canonada de PVC es pot col·locar en rasa amb les següents limitacions:
· En els casos d'altures de rebliment sobre clau inferiors a 100 cm sense trànsit o trànsit
lleuger i a 150 cm amb trànsit mitjà o pesat, el Consorci podrà autoritzar la instal·lació
sempre i quan es protegeixi la canonada de PVC mitjançant execució de llosa en la part
superior de la rasa, sota secció completa de paviment si aquest no fos rígid, en Formigó
en massa HM-20 amb un gruix mínim de 20 cm i recolzada lateralment en vores de rasa
encaixonats sobre terreny natural, amb una amplada de suport no inferior a 20 cm.
· En els casos en què el Consorci autoritzés altures de rebliment sobre clau superiors als
300 cm haurà de substituir les canonades de PVC per canonada de Formigó de la Classe
ASTM corresponent.
· Els pendents del col·lector de xarxa o de l'escomesa, realitzats amb canonada de PVC, no
podran ser inferiors al 0,8% i 2% respectivament.
Excepcionalment es pot admetre l'ús de canonada de PVC en l'execució de col·lectors de
xarxa o d’escomeses amb pendents inferiors als abans esmentats, en els casos que,
prèvia autorització expressa del Consorci i amb un control d’execució adequat per a
garantir la uniformitat del pendent, es realitzarà sobre el fons de rasa, amb anterioritat a
l'estès de la capa de suport de 10 cm de material granular, una solera de Formigó HM-20
amb un gruix mínim de 10 cm.
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ÍNDEX DE FIGURES DE SANEJAMENT
POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT:
-

ELEMENTS
ARQUETA BASE. JUNTA ELÀSTICA AMB TUB
ARQUETA BASE PREFABRICADA PER COMPRESSIÓ RADIAL
ARQUETA BASE Ø1200 MODELADA, ESCOMESES Ø700 I Ø800
ARQUETA BASE H.A. Ø1500 A Ø2500 AMB ESCOMESES
ANELLS PER A POU
CON ASIMÈTRIC ARMAT AMB FIBRA D’ACER
CON ASIMÈTRIC DE FORMIGÓ ARMAT

LLOSA DE TRANSICIÓ EN POU DE REGISTRE:
- LLOSES DE REDUCCIÓ A Ø1200
- LLOSES DE REDUCCIÓ A Ø600
XEMENEIA Ø1200 PER A TUBS ENDOLL CAMPANA
XEMENEIA Ø1200 PER A TUBS ENDOLL ENCADELLAT

ANNEX III. DETALLS CONSTRUCTIUS DE POUS DE
REGISTRE, ARQUETES, ESCOMESES I SISTEMES
DE PROVES

TAPA DE REGISTRE ABATIBLE: TAPA I MARC CIRCULARS
TAPA DE REGISTRE HIDRÀULICA: TAPA I MARC QUADRATS
“PATES”: PATE DE POLIPROPILÈ REFORÇAT AMB VARETA D’ACER
EMBORNAL SIFÒNIC PREFABRICAT
ESCOMESA DE SANEJAMENT:
-

CONNEXIÓ A POU AMB JUNTA ELÀSTICA / ESTANCA
CONNEXIÓ A POU AMB MANEGUET PASSAMURS EMBOTIT
CONNEXIÓ A COL·LECTOR MITJANÇANT TREPANT I JUNTA
CONNEXIÓ A COL·LECTOR MITJANÇANT PEÇA ESPECIAL D’UNIÓ
CONNEXIÓ A COL·LECTOR MITJANÇANT PEÇA ESPECIAL EN “T”
ARQUETA D’ARRENCADA NO SIFÒNICA PER A Ø250m
ARQUETA D’ARRENCADA NO SIFÒNICA PER A Ø>250m
ARQUETA DE PRESSA DE MOSTRES I AFORAMENT AMB ABOCAMENT LLIURE.
MODEL 1 I MODEL 2

COL·LECTORS. PROVES D’ESTANQUEÏTAT AMB AIGUA MITJANÇANT OBTURADORS NEUMÀTICS
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POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT
ELEMENTS
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POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT
ARQUETA BASE
JUNTA ELÀSTICA AMB TUB
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POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT
ARQUETA BASE FABRICADA PER COMPRESSIÓ RADIAL

DN.
BASE
Ø1200

Øin

Øex

Eb

Hi

He

E

1200

1520

150

1100

1275

160
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POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT
ARQUETA BASE Ø1200 MODELADA, ESCOMESES Ø700 I Ø800

ESCOMESES
PVC Ø160, Ø200, Ø250
PVC Ø315, Ø400, Ø500, Ø630
FORMIGÓ Ø300, Ø400, Ø500, Ø600

50

POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT
ARQUETA BASE H.A. Ø1500 A Ø2500 AMB ESCOMESES

DN.
BASE

Øin

Øex

E

Hi

He

Eb

Da
(ESCOMESES)

Ø1500
Ø1600
Ø1800
Ø2000
Ø2200
Ø2500

1500
1600
1800
2000
2200
2500

1800
1940
2150
2400
2540
3000

150
170
175
200
220
250

2470
2370
2470
2370
2170
2370

2620
2520
2620
2520
2320
2520

150
150
150
150
150
150

700/800
700/800
900/1000/1100/1200
900/1000/1100/1200
1300/1400
1300/1400

POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT
ANELLS PER A POU

DN. ANELL
Ø1200 x 1000
Ø1200 x 500
Ø1200 x 250
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Øin
1200
1200
1200

Øex
1520
1520
1520

e
160
160
160
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Hu
1000
500
250

Hr
1085
570
315

POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT
CON ASIMÈTRIC ARMAT AMB FIBRA D’ACER
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POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT
CON ASIMÈTRIC DE FORMIGÓ ARMAT
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LLOSA DE TRANSICIÓ EN POU DE REGISTRE
LLOSES DE REDUCCIÓ A Ø1200

REDUCCIÓ
Øex

Ø1500
Ø1800

Ø1600
Ø1940

Ø1800
Ø2150
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Ø2000
Ø2400

Ø2200
Ø2540

LLOSA DE TANCAMENT EN POU DE REGISTRE
LLOSES DE REDUCCIÓ A Ø600

Ø2500
Ø3000

REDUCCIÓ
Øex

Ø1200
Ø1500

Ø1500
Ø1800

Ø1600
Ø1940

Ø1800
Ø2150
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Ø2000
Ø2400

Ø2200
Ø2540

Ø2500
Ø3000

XEMENEIA Ø1200 PER A TUBS ENDOLL CAMPANA

DN.
TUB
Øin
Øex
Lu
Lt
e

XEMENEIA Ø1200 PER A TUBS ENDOLL ENCADELLAT

Ø1200

Ø1300

Ø1400

Ø1500

Ø1600

Ø1800

Ø2000

1200
1450
2400
2520
125

1300
1570
2400
2520
135

1400
1684
2400
2520
142

1500
1820
2400
2520
160

1600
1940
2400
2520
170

1800
2160
2400
2520
180

2000
2390
2400
2520
195
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DN.
TUB
Øin
Øex
Lu
Lt
e

Ø1500

Ø1600

Ø1800

Ø2000

Ø2200

Ø2500

1500
1800
2500
2620
150

1600
1940
2400
2520
170

1800
2150
2500
2620
175

2000
2400
2400
2520
200

2200
2640
2200
2320
220

2500
3000
2400
2520
250
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TAPA DE REGISTRE ABATIBLE
TAPA I MARC CIRCULARS
-

TAPA DE REGISTRE HIDRÀULICA
TAPA I MARC QUADRATS

COTA DE PAS: Ø600 mm.
MATERIAL: FOSA NODULAR
CÀRREGA: 40 Tn. (400 Kn)
TAPA: ARTICULADA MITJANÇANT XARNERA, AMB LÍMITS DE POSICIONAMENT I
EXTRAÏBLE EN POSICIÓ VERTICAL.
DISPOSITIU DE TANCAMENT: MITJANÇANT APÈNDIX ELÀSTIC DE FOSA DÚCTIL
SOLIDARI A LA TAPA.
INSONORITZACIÓ: MITJANÇANT JUNTA ELÀSTICA EN EL MARC.
FIXACIÓ A L’ARQUETA: MITJANÇANT 4 CARGOLS Ø12 AMB TAC D'ANCORATGE
MECÀNIC I DOBLE FEMELLA PER ANIVELLAMENT, SEGONS DETALL.
INSCRIPCIONS: ANAGRAMA SANEJAMENT.
NORMA D'APLICACIÓ: EN-124: 1995.
TIPUS: GRUP 4. CLASSE D400 MÍNIM.
MARCAT: S/ EN-124 AMB MARCA ORGANISME DE CERTIFICACIÓ ACREDITAT.

-

COTA DE PASSOS: 40x40, 50x50 i 60x60 cm
MATERIAL: FOSA NODULAR
CÀRREGA: 12.5 Tm (125 KN)
TAPA: ARTICULADA MITJANÇANT RANURA AL MARC. AMB LÍMITS DE POSICIONAMENT I EXTRAÏBLE
DISPOSITIU DE TANCAMENT HIDRÀULIC: INCLUSIÓ DEL PERÍMETRE DE LA COBERTA EN CAIXERA DE
MARC
- FIXACIÓ A L’ARQUETA: MITJANÇANT PATILLES EN MARC
- INSCRIPCIÓ: SANEJAMENT
- NORMA D’APLICACIÓ: EN-124: 1995
- TIPUS: GRUP 2, CLASSE B125 MÍNIM
- MARCATGE: S/ EN-124 AMB EL NOM DE MARCA DE L'ENTITAT DE CERTIFICACIÓ ACREDITADA.
- REVESTIMENT SUPERFÍCIE: VERNÍS DE RESINES EPOXI EN COLOR NEGRE

MESURES
EXTREM
ALÇADA
PAS
MARC
DE MARC
AxA
BxB
E
560x560 400x400
38
610x610 500x500
38
710x710 600x600
38
DIMENSIONS mm.

UBICACIÓ:
- CALÇADES
- ZONES DE VORERA REMUNTABLES PEL
TRÀNSIT RODAT

S'empraran exclusivament sobre con de pou de registre, o llosa
de coberta amb boca d'accés circular (pou-con, pou-llosa,
arqueta-llosa-con, arqueta-llosa).
El Suport serà en tot el perímetre del marc (corona circular).
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INSTAL·LACIÓ:
EIX-FRONTISSA  TANCAMENT EN EL SENTIT DEL TRÀNSIT RODAT
MESURES ORIENTATIVES

ÚNICAMENT PODRAN SER UTILITZADES
EN EL TANCAMENT D'ARQUETES O POUS
DE REGISTRE, SEMPRE I QUAN LA
PROFUNDITAT DE LA SOLERA NO
EXCEDEIXI D'1.50 m

UBICACIÓ:
ÚNICA I EXCLUSIVAMENT
EN ZONES DE VORERA QUE NO SIGUIN
REMUNTADES PEL TRÀFIC RODAT

S'INSTAL·LARAN EXCLUSIVAMENT SOBRE ALÇATS
D'ARQUETES DE SECCIÓ QUADRADA 40x40, 50x50 o
60x60cm
INTERIOR O LLOSA DE COBERTA AMB BOCA D'ACCÉS
QUADRADA. (POU-LLOSA, ARQUETA 40x40, 50x50 o
60x60 cm, ARQUETA >60x60cm - LLOSA)
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PATES
PATE DE POLIPROPILÈ REFORÇAT AMB VARETA D’ACER

EMBORNAL SIFÒNIC PREFABRICAT

SECCIONS

PLANTA

MUNTATGE DEL PATE DE
POLIPROPILÈ
a. EXECUTAR TREPANT Ø26x80 mm
b. INTRODUIR A PRESSIÓ ELS TACS DEL
PATE AMB MARTELL, UTILITZANT UN TAC
DE FUSTA INTERPOSAT.

OBSERVACIONS:
En les unions de canonades de sanejament s/UNE-EN ISO 1452-2 amb obra de fàbrica o
Formigó es procedirà de la següent manera:
- En l’extrem de la canonada que s’entrega a l’obra, s’escatarà, s’impregnarà de cola per
canonada homologada i es recobrirà d’àrid silici rentat de granulometria de 1,5 a 3mm.
- Es deixarà eixugar un mínim de 10 minuts.
- S’aplicarà el morter tipus Sika Monotop 612 o equivalent directament a sobre de la part
preparada de la canonada i l’arqueta prefabricada.
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ESCOMESA DE SANEJAMENT
CONNEXIÓ A POU AMB JUNTA ELÀSTICA / ESTANCA
CANONADA D’ESCOMESA: PVC COLOR TEULA s/UNE-EN ISO 1452-2
ORIFICI: PERFORACIÓ DE PARET DE POU AMB BROCA DE GRAN DIÀMETRE
JUNTA: ANELL ELÀSTIC LABIAT
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ESCOMESA DE SANEJAMENT
CONNEXIÓ A POU AMB MANEGUET PASSAMURS EMBOTIT
CANONADA D’ESCOMESA: PVC COLOR TEULA s/UNE-EN ISO 1452-2
MANEGUET: PVC AMB ÀRID SILICI A LA VORA EXTERIOR

64

ESCOMESA DE SANEJAMENT
CONNEXIÓ A COL·LECTOR MITJANÇANT TREPANT I JUNTA
Canonada col·lector: Formigó armat.
Canonada escomesa: PVC color teula s/UNE-EN ISO 1452-2
Trepant col·lector: mitjançant broca de gran diàmetre
Junta de connexió: Elàstica
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ESCOMESA DE SANEJAMENT
CONNEXIÓ A COL·LECTOR MITJANÇANT PEÇA ESPECIAL D'UNIÓ
Canonada col·lector: PVC color teula s/UNE-EN ISO 1452-2 de DN315 i DN400
Canonada escomesa: PVC color teula s/UNE-EN ISO 1452-2 de DN160 i DN200
Trepant col·lector: mitjançant broca de gran diàmetre
Peça especial: PVC clic
Unió a escomesa: junta elàstica
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ESCOMESA DE SANEJAMENT
CONNEXIÓ A COL·LECTOR MITJANÇANT PEÇA ESPECIAL EN “T”

ESCOMESA DE SANEJAMENT
ARQUETA D’ARRENCADA NO SIFÒNICA PER A Ø 250m

HM-20
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700 MÀXIM

Canonada col·lector: PVC color teula s/UNE-EN ISO 1452-2 de DN315 i DN400
Canonada escomesa: PVC color teula s/UNE-EN ISO 1452-2 de DN200
Te d’unió: PVC
Unions: junta elàstica
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ESCOMESA DE SANEJAMENT
ARQUETA D’ARRENCADA NO SIFÒNICA PER A Ø> 250m

ESCOMESA DE SANEJAMENT
ARQUETA DE PRESSA DE MOSTRES I AFORAMENT AMB ABOCAMENT LLIURE
D’OBLIGAT COMPLIMENT EN LES ESCOMESES DELS ABOCAMENTS
DE ZONES INDUSTRIALS D’ACORD AMB
LES PRESCRIPCIONS DEL CONSORCI

MODEL 1
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ESCOMESA DE SANEJAMENT
ARQUETA DE PRESSA DE MOSTRES I AFORAMENT AMB ABOCAMENT LLIURE
D’OBLIGAT COMPLIMENT EN LES ESCOMESES DELS ABOCAMENTS
DE ZONES INDUSTRIALS D’ACORD AMB
LES PRESCRIPCIONS DEL CONSORCI

MODEL 2
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COL·LECTORS. PROVES D’ESTANQUEÏTAT AMB AIGUA
MITJANÇANT OBTURADORS NEUMÀTICS
Prova: Amb aigua, segons la present Normativa.
DIÀMETRE MÀXIM A ASSAJAR = 1400 mm
NETEJA: Tram a assajar i sobre zona de suport dels obturadors.
SEGURETAT: En el moment de l’assaig no hi haurà cap persona en els pous de registre a on
s’han col·locat els obturadors.
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Titol IV

. Plec de Condicions Tècniques Particulars d’Enllumenat

Medi Ambient
Energia i Qualitat Ambiental
Enllumenat i Energia

Medi Ambient
Energia i Qualitat Ambiental
Enllumenat i Energia

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC, AJUNTAMENT DE
BARCELONA
ÍNDEX

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT
PÚBLIC

1.00 - CONDICIONS GENERALS
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23

-

Objecte del Plec
Reglaments i normes
Descripció de les obres que comprèn
Disposicions aplicables
Autoritat del tècnic director de l'obra, i inspecció facultativa
Subcontractes
Personal de contractista
Programa de treball
Replantejament de les obres
Iniciació i prossecució de les obres
Llibre D'obra
Termini D'execució
Plans de detalls de les obres
Contradiccions i omissions del projecte
Permisos i llicències
Senyalització de les obres
Responsabilitat del contractista durant l'execució de les obres
Conservació de l'entorn urbà
Neteja final de les obres
Recepció provisional
Termini de garantia
Recepció definitiva
Altres condicions

2 00 - CONDICIONS DELS MATERIALS
2.01 - CONTROL PREVI DELS MATERIALS
2.01.1
2.01.2
2.01.3

-

Condicions generals dels materials de l'obra civil
Condicions generals dels materials D'enllumenat públic
Normalització

2.02 - CONDICIONS ESPECIFIQUES DELS MATERIALS D'OBRA CIVIL
2.03 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DELS MATERIALS D'ENLLUMENAT
2.03.1 2.03.2 2.03.3 2.03.3.1 2.03.3.2 2.03.4 2.03.5 2.03.6 2.03.7 2.03.7.1 -

Plec de Condicions Tècniques Instal·lacions d’Enllumenat Públic
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Perns D'ancoratge
Tapes i marc per a arquetes
Tubulars per a canalització
Tubs de fibrociment
Tub de clorur de polivinil o polietilè
Rajoles, totxos i peces ceràmiques
Conductors
Portalàmpades
Automatismes d'encesa
Cèl·lules Fotoelèctriques
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2.03.7.2 2.03.7.3 2.03.8 2.03.8.1 2.03.8.2 2.03.8.3 2.03.9 2.03.9.1 2.03.9.2 2.03.9.3 2.03.9.4 2.03.9.5 2.03.9.6 2-03.9.7 2-03.9.8 -

Programador Astronòmic
Sistemes de Control Centralitzat
Caixa de maniobra
Caixa per a instal·lar sobre suport D'enllumenat
Armaris de Maniobra
Aparells per a la Reducció de Flux en Capçalera
Suports
Braços metàl·lics
Pal petit metàl·lic
Pals de fusta
Pals i columnes gran Altura
Bàculs i columnes metàl·liques
Suports de fosa de ferro
Suports d'acer inoxidable
Suports d'alumini

2.03.10 -

LLUMINÀRIES

2.03.10.1 2.03.10.2 2.03.10.3 2.03.10.4 2.03.11 2.03.11.1 2.03.11.2 2.03.11.3 2.03.11.4 -

Lluminàries de tipus vial
Lluminàries tipus jardí
Borns baixos i balises
Projectors
Equips làmpades de descàrrega
Equips de Vapor de Mercuri
Equips de làmpades de Vapor de Sodi Alta Pressió
Condensadors
Equips Complets Estancs

Medi Ambient
Energia i Qualitat Ambiental
Enllumenat i Energia

3.03.7 3.03.7.1 3.03.7.2 3.03.7.3 3.03.7.4 3.03.7.5 3.03.7.6 3.03.8 3.03.9 3.03.9.1 3.03.9.2 3.03.9.3 3.03.10 -

Instal·lació interior
Equip
Muntatge interior
Caixa portafusibles
Presa de terra
Fusibles
Normalització
Instal·lació d'equips en les lluminàries
Instal·lació elèctrica de braços sobre façana
Equip
Fusibles
Normalització
Instal·lació de la cèl·lula fotoelèctrica

3.04. PINTURA
3.04.1
3.04.2
3.04.3

Tractament de la part baixa del suport
Tractament antigrafiti i antienganxines
Pintura en general

3.00 - CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES
3.01 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE L'OBRA CIVIL
3.01.1 3.01.2 3.01.3 3.01.4 3.01.5 3.01.5.1 3.01.5.2 3.01.5.3 3.01.6 -

Paviment de llosetes de morter comprimit en voreres i passeigs
Reposició de paviment en calçada
Canalització amb protecció de tub de fibrociment o plàstic i terra garbellada.
Canalització amb dos tubs de fibrociment o plàstic continu formigonat en encreuament de calçada.
Arquetes de registre
Arqueta de mesura útil 40 x 40 x 60 cm.
Arqueta de mesura útil 60 x 60 x 100 cm.
Arqueta cega de mesura útil 40 x 50 x 50 cm.
Fonaments

3.02 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LES CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES
3.02.1
3.02.2
3.02.3
3.02.4

-

Conduccions construïdes per cables grapats sobre parets.
Línies aèries amb cables aïllats i fiador incorporat
Estès de cables subterranis
Línia equipotencial de terra

3.03 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LES INSTAL·LACIONS
3.03.1
3.03.2
3.03.3
3.03.4
3.03.5
3.03.6

-

Preses de terra independents
Enllaços i connexions
Instal·lació de pal o bàcul d'acer, muntatge i orientació de les lluminàries i pintat.
Fixació de braços
Instal·lació de pal petit metàl·lic
Instal·lació de pals de fusta, plàstic o formigó
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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.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC.

B) Xarxa de distribució
1.00 - CONDICIONS GENERALS

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.

1.01 - OBJECTE DEL PLEC

C) Connexions i Quadres de Control

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.

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.

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.

D) Prova de posada a punt de la instal·lació
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.

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.
1.04 - DISPOSICIONS APLICABLES
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.

A més de les disposicions contingudes en aquest Plec, seran d'aplicació en tot el que especifica ell, les següents:

-

Plec de Condicions Generals.
Plec de Condicions particulars i econòmiques que s'estableixin per a la contractació de cada obra.

El Contractista està obligat a complir quantes lleis, disposicions, estatuts, etc. regeixin les relacions laborals, en vigor, o que d'ara
endavant es dictin.

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.
1.05 - AUTORITAT DEL TÈCNIC DIRECTOR DE L'OBRA, I INSPECCIÓ FACULTATIVA
Les despeses de tota índole originades per la realització dels assaigs seran a càrrec del contractista.
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.
1.02 - 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:
-

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).
Ordre 14 de maig 1987, DOGC núm. 851.
Decret 351/1987 de 23 de novembre, DOGC núm. 932.
Normes UNE que siguin d’aplicació.
Recomanacions sobre Enllumenat de Vies Públiques CIE, Publicació núm. 115.
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 que desenvolupa la Llei 6/2001, segons Decret 82/2005 de 3 de maig.
Normes de les companyies subministradores de fluid elèctric
Normes UNE EN 40 sobre Especificacions Tècniques de Bàculs i Columnes, amb el marcatge CE corresponen.
Normativa sobre Prevenció de Riscs Laborals, segons Llei 31/1995 de 8 de novembre.
Qualsevol altra legislació que sigui d’obligat compliment

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.
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.
La inspecció facultativa, a més de les comeses atribuïdes a la inspecció general, tindrà especialment els següents:

Comprèn el subministre i la instal·lació de lluminàries i els seus suports, amb els seus equips elèctrics necessaris, incloent làmpades,

A) Facilitar a la Direcció Facultativa i al personal de l'adjudicatari la interpretació del projecte d'obra i la seva execució.
B) 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.
C) 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.
D) 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.
E) Disposar senyalització d'obres en execució, sense perjudici de la responsabilitat del contractista al respecte.
F) Comprovar els fonaments disposats en l'obra i disposar el procedent per a la seva adequació a la naturalesa del terreny.
G) 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
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1.03 - DESCRIPCIÓ DE LES OBRES QUE COMPRÈN
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.
A) Instal·lació i muntatge dels punts de llum
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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.
LL) Participar en les recepcions, redactar la liquidació de l'obra, conforme a les normes legals establertes.
M) 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.

1.11 - 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.
Quan les modificacions o variacions es detallin en croquis o plànols, aquests es dataran i firmaran per ambdues parts a més d'indicarse en el mateix la pàgina i corresponent referència del llibre d'obra.

1.06 - SUBCONTRACTES
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.

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.

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.
1.13 - PLANS DE DETALLS DE LES OBRES
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.
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 presentarà tots els plans o esquemes de detall que s'estimi necessari per a l'execució de les obres contractades.
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.
En cas de contradicció entre els Plans i el Plec de Condicions, prevaldrà el que prescriu aquest últim.

1.07 - PERSONAL DE CONTRACTISTA

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.

El Contractista estarà obligat a dedicar a les obres el personal tècnic amb que es va comprometre en el moment de la licitació.
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.

1.15 - PERMISOS I LLICÈNCIES
El Contractista, podrà recórrer davant d'aquest Excm. Ajuntament, si entén que no hi ha motiu fundat per a l’esmentada prohibició.
1.08 - PROGRAMA DE TREBALL
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.

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.
1.16 - SENYALITZACIÓ DE LES OBRES

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.

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.

1.09 - REPLANTEJAMENT DE LES OBRES
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.

1.17 - RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

1.10 - INICIACIÓ I PROSSECUCIÓ DE LES OBRES

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.

Després de firmat per ambdues parts el Contracte, el Contractista haurà de començar les obres dins del termini assenyalat.

Durant el període de garantia, serà responsable dels perjudicis que puguin derivar-se de materials o treballs incorrectes.

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.

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.
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Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu càrrec, adequadament.
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.

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.

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.

Complementariament 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.

1.18 - CONSERVACIÓ DE L'ENTORN URBÀ

1.21 - TERMINI DE GARANTIA

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.

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.

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.

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.
1.19 - NETEJA FINAL DE LES OBRES
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.
Tot s'executarà de forma que les zones afectades quedin completament netes i en condicions estètiques d'acord amb el paisatge
circulant.

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.
Es realitzaran els mateixos assaigs i comprovacions definides per a la Recepció Provisional, comprovant-se els resultats de les
mateixes.

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte, i per tant, no seran objecte d'abonaments a banda per la seva realització.
1.20 - RECEPCIÓ DE LES OBRES
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, del certificat i projecte de legalització subscrit pel Director d'obres, que podrà sol·licitar la col·laboració d'un laboratori
oficial, i visat pel Col·legi Oficial corresponent, dels resultats obtinguts, entre altres, amb les següents proves:
1. Caigudes de tensió.
2. Equilibri de càrregues.
3. Mesures d'aïllament.
4. Mesures de terres.
5. Mesures de factor Potència.
6. Mesures luminotècniques.
7. Comprovació de la separació entre punts de llum.
8. Comprovació de les proteccions contra sobrecàrregues i curts circuits.
9. Comprovació de les connexions.
10. Verticalitat dels suports.
11. Anivellació de punts de llum.
12. Comprovació protecció contactes directes i indirectes.
13. Comprovació tret de Diferencials.

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
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.
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.
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.
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2.00 - CONDICIONS DELS MATERIALS

A petició del Contractista, la Direcció facultativa podrà canviar el tipus de suport, sempre que siguin d'una robustesa i estètica igual o
superior a la projectada.

2.01 - CONTROL PREVI DELS MATERIALS

S’aportarà Certificat de Normalització s/ Real Decret 401/1989, i, en tot cas, cumplimentant 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.
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.

2.01.1 - Condicions generals dels materials de l'obra civil
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.

2.01.3 - 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.

2.01.2 - Condicions generals dels materials d'enllumenat públic
2.02 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DELS MATERIALS D'OBRA CIVIL
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.

Tots els materiasl d’obra civil compliran les condicions exigides en el Plec d’Obres de Vialitat

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:

2.03 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DELS MATERIALS D'ENLLUMENAT

Làmpades i equips

2.03.1 - Perns d'ancoratge

- El Contractista presentarà a petició de la Direcció Facultativa:

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.

-

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.

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.

Dimensions normals:

El Contractista presentarà a la Direcció Facultativa un esquema unipolar del quadre d'Enllumenat, ressaltant els elements més
importants, acompanyant catàleg de caràcter tècnic d'aquests aparells amb indicació dels tipus que es van a utilitzar.

A) 20 x 500, b) 22 x 600, c) 24 x 800, D) 27 x 1000 i e) 27 x 1200.

Cables

2.03.2 - 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.

Construïdes de fosa de ferro, injecció d'alumini o PVC.
La tapa per la seva cara exterior, amb dibuix de profunditat 4 mm. i per la cara interior, proveïda de nervis per a una major
resistència. Incorporarà l'escut de la ciutat de Barcelona i les lletres E.P. o bé Enllumenat Públic.

Suports
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.

Hauran de resistir com a mínim una càrrega puntual de 1.000 Kg. les situades en les voreres i passos de vianants i de 5.000 Kg. les
situades en la calçada.

En aquestes característiques no podran figurar dimensions, gruixos o pesos inferiors als del projecte.

Plec de Condicions Tècniques Instal·lacions d’Enllumenat Públic
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Les dimensions i dibuixos hauran de ser les indicades en els plànols de Projecte.

Únicament tipus RV-0,6/1 KV de secció mínima 4 x 4 mm². s/ UNE 21029.

Les dimensions útils normalitzades són:

C) Canalització aèria sobre suports.

a)
b)

Cables tetrapolars autoportants trenats en espiral visible tipus RZ-06/1 KV, de secció mínima 4 x 6 mm².
s/n UNE 21030.

400 x 400 mm.,
600 x 600 mm.

D) Safates
2.03.3 - Tubulars per a canalització
En casos especials com túnels i galeries de serveis es podrà estendre el cable sobre safates que podran ser de material plàstic o
metàl·liques.
2.03.3.2 - Tub de polietilè
En el cas de ser de material plàstic hauran d'estar construïdes en material aïllant, autoextingible i indeformable.
Estaran fabricats en Polietilè d'alta densitat 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.

Si és metàl·lica haurà d'estar tractada contra la corrosió i en la seva instal·lació s’haurà de preveure sense connexió al circuit de
posada a terra.

La resistència a l'aixafada per a deformació serà de 5% > 450 N.

En aquests dos casos disposaran dels adequats orificis de ventilació i de tots els elements i accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació.

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.

2.03.6 - Portalàmpades

Complirà la norma EN50086 que portarà marcada en la coberta exterior, així com la data de fabricació.

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.

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.

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

2.03.4 - Rajoles, totxos i peces ceràmiques. De massa d'argila cuita.

2.03.7 - Automatismes d'Encesa

Tindran forma i mida regular, arestes vives i cares planes i seran de color uniforme. Seran de massa homogènia, gra fi i mancaran de
pinyols, fenedures, esquerdes o buits.

Podran estar constituïts per:
2.03.7.1 - Cèl·lules Fotoelèctriques

Seran de bona cocció, realitzada a temperatura uniforme. No s'ensorraran amb facilitat a l'enfrontament ni seran gèlids. Donaran sons
metàl·lics a percussió. No seran fràgils i oferiran facilitats pel tall.
Resistència mínima a la compressió: 200 Kg./cm².
Absorció: submergits en aigua el pes d'aquests no ha d'augmentar més de 15 %.

Generalment estaran compostes per cèl·lules fotoconductives, que tenen la propietat de minvar la resistència en rebre la llum.
Inclourà, l'aparell, uns contactes que tanquin o obrin un circuit constituint l'interruptor, que haurà d'estar compensat contra els canvis
de temperatura. La sensibilitat no variarà en els canvis de temperatura se subministraran normalment ajustats per a una il·luminació
d'uns 50 lux, encara que s'haurà de poder variar amb facilitat.

2.03.5 - Conductors

La tapa serà de material translúcid o transparent, inalterable a qualsevol condició meteorològica. El conjunt estarà hermèticament
tancat a prova de xocs (calamarsa) i vibracions. Haurà d'estar protegida contra sobretensions.
El mecanisme haurà de preveure un retard aproximat de 30 segons, que impediran la connexió o desconnexió en cas de variacions
momentànies de llum.

Procedència
Seran subministrades per casa de coneguda solvència en el mercat.

Capacitat mínima de l'encesa 1000 W amb làmpada d'incandescència.
Característiques i tipus
2.03.7.2 - Programador Astronòmic
Tots els conductors, quant a la qualitat i característica del coure, estaran conformats amb les Normes UNE 21011 i 21064.
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 seccions 1,5, 2,5 i 4 mm² segons Norma UNE 21022.

Haurà d'ajustar-se a les condicions de Latitud i Longitud de la ciutat de Barcelona.
Hauran de permetre l'avenç i retard de l'hora d'encesa i apagada.
Hauran d'estar previstos per poder-se programar l'encesa i apagada d'un segon circuit.
Haurà de poder muntar-se sobre rail DIN.

Els conductors utilitzats per a les línies d'alimentació dels punts de llum seran dels següents tipus segons el tipus de canalització.
Estarà dotat d'una autonomia mínima de 2 anys en cas de falta de fluid, sense pèrdua de la programació.
A) Canalització subterrània.
La corba astronòmica ha de ser continua dia a dia.
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
21029.

Haurà de programar-se mitjançant un dispositiu extern a l'aparell sense que aquest disposi de botoner de programació, o be pugui
anul·lar-se.

B) Canalització aèria sobre façana amb grapes.
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2.03.7.3 - Sistemes de Control Centralitzat
2.03.7.3 .1- Actuador local
Estaran muntats en un armari de maniobra i protegits contra contactes directes.
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.
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 Relès 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.

instal·lats amb els seus corresponents calibres i un esquema del quadre.
Sobre les bases dels fusibles es retolarà el calibre que correspongui en cada cas.
Tots els materials elèctrics compliran, en el cas que existeixi, la norma UNE corresponent:
Per a interruptors automàtics la 20103 i la 20347.
Per a contactors la 20109.
Per a interruptors de I defecte la 20383.
Per a fusibles la 21103.
Dimensions mòdul petit 270 x 270 x 171.
Dimensions mòdul gran 540 x 270 x 171.
Dimensions totals
810 x 270 x 171.
2.03.8.2 - 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

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 o via telefònica per mitjà d'una connexió amb la RTC o GSM, a través del corresponent
mòdem.

Els Centres de Comandament han de fabricar-se per empreses especialitzades i que estiguin homologades segons normes ISO 9002.
Els equips han d’icorporar:
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.
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.

Els sistemes via mòdem es componen d'un ràdio-módem per a transmissió de dades del tipus homologat per l’Ajuntament.

Sistema de comandament i control centralitzat

2.03.7.3 .2- Sistema de transmissió.

L'equip ràdio-módem serà controlat per microprocessador i incorporarà la font d'alimentació. Es connectarà a un dels ports sèrie de
l'actuador local.

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.

El protocol serà transparent a l'utilitzat pels equips terminals de dades.
Treballarà en la banda UHF amb una canalització de 12,5 kHz i la seva velocitat mínima de transmissió serà de 2400 bps amb alta
capacitat de commutació.
La potència de sortida serà de 2 W. estàndard.
L'equip ràdio-módem 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.
2.03.8 - Caixa de maniobra

S'efectuaran els assaigs, segons la Norma UNE-EN-60439-1-1993:
Inspecció de tots els conjunts.
Inspecció de cablatge.
Verificació de prova en buit, en tensió.
Verificació de funcionament elèctric.
Verificació de comprovació mecànica de l'aparellat.
Verificació de la resistència d'aïllament.
Característiques constructives

2.03.8.1 - Caixa per a instal·lar sobre suport d'enllumenat o sobre façana.
Estarà composta per una caixa de dos mòduls de material aïllant i autoextingible i de doble aïllament amb tancaments per mitjà de
cargol de cap triangular i frontisses interiors de material metàl·lic inoxidable que impedeixin la separació de les portelles respecte a
les caixes.
En aquesta caixa s'allotjaran els elements que es relacionen en el quadre adjunt amb els seus corresponents calibres.
Tots aquests elements estaran protegits per una tapa de plàstic transparent cargolada que impedeixi els contactes directes, en el cas
que les portes de les caixes quedin obertes, l’esmentada tapa tindrà les obertures necessàries per a la utilització dels mecanismes.
La caixa de maniobra disposarà de premsaestopes del diàmetre adequat per a l'entrada i sortida de cables segons norma UNE 20343.
Tots els elements de subjecció de l’esmentada caixa seran metàl·lics, de llautó o qualsevol material inoxidable, inclús cargol.
Compliran les normes I.P.547. Disposaran d'airejadors que permetin el pas de l'aire, però no el de partícules i insectes.
En l'interior de la caixa es fixa de forma permanent i degudament protegida una taula amb les característiques dels elements
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Característiques mecàniques:
Planxa d'acer inoxidable Norma AISI-304 de 2 m/m. de gruix.
Pintura normalitzada RAL 7032.
Teulader per a la protecció contra la pluja.
Panys de triple acció amb vareta d'acer inoxidable i maneta metàl·lica proveïda de clau normalitzada
per companyia i suport per a bloquejar un cadenat.
Armelles de transport desmuntable, per a col·locació de cargol enrassat un cop situat el quadre elèctric.
Sòcol amb ancoratge reforçat amb trepant Ø 20m/m per a perns M16.
Portes plegades en el seu perímetre per a major rigidesa, amb espàrrecs roscats M4 per a connexions
del conductor de terra.
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Característiques elèctriques:
Potència fins a 31,5 kW / 400V - 20 kW / 230V.
Escomesa segons les normes de companyia.
Caixes de doble aïllament per a protecció de l'aparellat elèctric.
Magnetotèrmics amb blocs diferencials i contactes auxiliars en cada línia de sortida i protecció línia
de comandament.
Protecció contra contactes directes i indirectes
Finestretes per a protecció IP659.
Enllumenat interior amb portalàmpades estanc.
Presa de corrent per a ús de manteniment.
Cablatge de potència secció mínima 10mm2.
Connexions de cables flexibles amb terminals.
Premsaestopes de poliamida PG-29 per a cada línia de sortida.
Borns de connexió de línies de sortides de 35mm².
Assaigs elèctrics normes UNE.
Preparats pel Sistema de Control Centralitzat.

-

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.

Característiques climàtiques:
Temperatura ambient .....-10ºC a + 45ºC
Humitat relativa màxima ....... 95% (sense condensació)
Altitud màxima. .......... 2.000 m.
2.03.9 - Suports
2.03.9.1 - Braços metàl·lics
Característiques

Podran ser dels següents tipus:
A) Armari amb equip de comptatge en tarifes B.0, 3.0 i 4.0.
Contindrà el comptador elèctronic del tipus multitarifa i pluricompanyia, en el mòdul de Cia.
En el mòdul d'abonat contindrà els elements de comandament i protecció per a un màxim de 4 sortides, estant preparat per a la
connexió del sistema centralitzat de control.
Tots els mecanismes estaran allotjats en caixes de doble aïllament amb airejadors per a permetre una correcta ventilació i impedir la
condensació.
La part de companyia estarà dotada d'un pany tipus "JIS" amb clau que indiqui la citada companyia, per a permetre la lectura dels
comptadors i la reparació de les avaries de la seva responsabilitat.
Disposarà d'armelles per a transport, que hauran de poder-se retirar una vegada col·locat en el seu emplaçament definitiu.
En la part interior de la porta d'abonat figurarà un esquema on s'indiquen els calibres de les proteccions tèrmiques i diferencials
utilitzats.
Tanmateix disposarà d'un porta-notes on es col·locaran els avisos i instruccions especials que es puguin produir.
En la part exterior de la mateixa, figurarà el nom del fabricant de l'armari i el del seu instal·lador.
Potència màxima admissible 31,5 kW a 400 V., 20 kW a 230 V.
2.03.8.3 - Aparells per a la Reducció de Flux en Capçalera
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.
Característiques de l'estabilitzador-reductor de tensió.

Construïts en tub amb un diàmetre de 42 mm. d'acer 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.
Protecció contra corrosió
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.
Resistència a la protecció
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.

L'Estabilizador-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.

Dimensions
Els voladissos normalitzats seran: 0,50 , 1,00 i 1,50 amb una inclinació sobre l'horitzontal de 10º.

Característiques elèctriques:
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%
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2.03.9.2 - Pal petit metàl·lic
Construït de perfil laminat en U, de mesures mínimes de 50 x 100 i de 3 mm. de gruix, proveït dels corresponents trepants per a perns
per a la fixació del braç, i per a la instal·lació de la línia d'alimentació si fora necessari.
Es lliurarà galvanitzat, en tota la seva longitud en bany calent de zinc.
Protecció contra la corrosió
Tots els pals petits metàl·lics es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud, per mitjà d'immersió en bany calent.
El bany de galvanitzat haurà de contenir un mínim de 98 % de zinc pur de pes, havent d'obtenir-se un solatge mínim de 600 grs/m²
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sobre la superfície.
Tal característica i l'adherència, continuïtat i aspecte superficial, s'adaptaran al que estableix la Norma UNE 37501.

Tots els suports per l’enllumenat, siguin del tipus que siguin, hauran de complir amb les normes armonitzades 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”.

Resistència a la corrosió
L'assaig es realitzarà directament sobre la superfície del pal petit, o bé sobre 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 desgreixar-les, 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'aplicaran amb paper porós, prèviament embegut en la mateixa, sobre la
superfície del pal petit, en el cas d'assajar aquest directament.
Després de 10 minuts d'immersió o aplicació es traurà la mostra mantenint-la vertical o es traurà el paper.
És admissible la presència de taques de color blau en un diàmetre màxim de'1,5 mm., i el nombre del qual no sigui superior al 2 per
cm².

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.
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.

Resistència mecànica
Una vegada instal·lat, amb el corresponent braç i lluminària completa i equipada, haurà de resistir sense deformació permanent, com
a mínim una càrrega de 50 Kg. aplicada sobre la lluminària.
La càrrega de ruptura, serà superior a 100 Kg. aplicats com el paràgraf anterior.
Dimensions
Les dimensions normalitzades són: 2,00 i 3,00 m. de longitud.
2.03.9.3 - Pals de fusta
En les línies amb pals de fusta, s'empraran principalment, el castany i l'acàcia, entre les espècies frondoses i el pi silvestre, pi larícic,
pi pinyer i avet, entre les espècies coníferes.
Hauran de ser tractats mitjançant un procediment de preservació eficaç que eviti la seva putrefacció.
Les espècies de creixement ràpid, com el pi insigne i l'eucaliptus, no seran acceptables sinó és en instal·lacions provisionals per a una
durada no superior a dos anys.
La fusta dels pals haurà de tenir la fibra recta, ser sana, degudament escorçada i seca, i no presentarà esquerdes longitudinals o
radials, nusos viciosos, torçades excessives ni indicis d'atac. L'extrem superior haurà de tallar-se en con o falca per a dificultar la
penetració de l'aigua de pluja.
El diàmetre mínim dels pals serà de'11 cm. en la seva part superior, en les espècies coníferes, valor que podrà reduir-se a 9 cm. pel
castany. Per a la fusta, en cas de no disposar de les seves característiques exactes, pot adoptar-se com a mesura de càlcul una càrrega
de ruptura de 500 Kg./cm² per a les coníferes i de 400 Kg./cm² pel castany, havent de tenir-se en compte la reducció amb el temps de
la secció de la fusta en l'encastament.
2.03.9.4 - Pals i columnes gran Altura

Característiques dels elements troncocònics:
Seran subministrades per cases de reconeguda solvència en el mercat.
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 A37b, segons Norma UNE 36080-73, 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.

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.

Protecció contra corrosió i pintura complementària
Tots els bàculs i columnes 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.
Com a tractament complementari, i en el tram entre la base i sota la portella, s’aplicarà una imprimació de epoxi
poliamida de 2 components i dos mans de capa d’acabat amb pintura acrílica de 2 components amb color RAL 7005.

2.03.9.5 - Bàculs i columnes metàl·liques

Normes de qualitat
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sempre que els proposats siguin d'una robustesa i estètica igual o superior a la projectada.
Resistència als esforços verticals
2-03.9.6 - Suports de fosa de ferro

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

-

Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat.
Complirà la norma EN 1561, o la norma UNE 36 111
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.
Amb cada columna subministrada s'adjuntarà un certificat de pes.

2-03.9.7 – Suports d'acer inoxidable
Resistència al xoc de "cossos durs"
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.
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.
Resistència a la corrosió
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

-

2-03.9.8 - Suports d'alumini
-

Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat.
Complirà la norma EN 1706, o la norma UNE 38235
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.

2.03.10 - LLUMINÀRIES

Adaptació de suport:

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,

Plec de Condicions Tècniques Instal·lacions d’Enllumenat Públic

-

Segons es determini en el projecte podrà ser d'un dels següents tipus:

Operacions prèvies

-

-

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.
Els mecanitzats i acabats es deixaran completament polits i sense rebaves.

2.03.10.1 - Lluminàries de tipus vial

Tant les característiques, perfil i dimensions de cada u dels diferents tipus, són les que figuren en els corresponents plans.

-

-
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Reflector i carcassa:

Lateral.
Vertical.
Directe sobre façanes.
Independent.
Un sol conjunt.
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Tancament del conjunt:

Oberta.
Tancada.
Allotjament per a equip:
Incorporat.
extern
Procedència: Seran subministrades per cases de reconeguda solvència en el mercat.

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.

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.

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 INTA16.06.05 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.
C) Allotjament per a accessoris

Característiques constructives

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.

A) Adaptació a suport

D) Reflectors

El sistema de fixació al suport estarà protegit contra la corrosió i permetrà als suports normalitzats en aquest Plec.
Els dispositius de fixació hauran de permetre regular la inclinació en + o - 3r i una vegada estigui fixada, assegurar que no pot variarse per causes accidentals.
Serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al de la lluminària totalment equipada.

Estaran construïts 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.
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.

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.

Xapes d'acer
Les peces podran estar construïdes per qualsevol dels tipus de xapes següents: AP00, AP01-AP02, AP03- AP04, F-111.
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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.
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Resistència al xoc: 65 Kg./cm²/cm.
Tots els elements seran els que hagi homologat el Departament d'Enllumenat i Energia.

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.
Vidre
-

2.03.10.2 - 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.

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.

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.

F) Juntes
-

Característiques constructives

S'utilitzaran elastòmetres de cautxú o fibres artificials.
Excepte indicació expressa s'utilitzaran: Etilè propilè

A) Adaptació al suport
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.

Hauran de suportar 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.

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:

De porus obert amb additiu antioxidant inalterable a les radiacions ultraviolades.
Haurà de resistir una temperatura de treball de 95º C.

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.

G) Cargols, brides i elements accessoris

C) Allotjament dels accessoris

Seran de material inalterable a l'acció de la intempèrie i capaç de resistir les temperatures de treball del conjunt.

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.

Cautxú microcel·lular

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.
Característiques de conjunt
Les maniobres d'obertura, tancament o substitucions necessàries pel normal manteniment de la lluminària, hauran de poder realitzarse 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.

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.
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 tèrmiques

Normalització
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punt una temperatura superior a les assenyalades pels diferents elements de la lluminària, làmpada o equip auxiliar.

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.

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.

Normalització

C) Allotjament per a Accessoris

Tots els elements seran els homologats pel Departament d'Enllumenat i Energia.

Els projectors que disposin 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.

Característiques de conjunt

2.03.10.3 - Borns baixos i balises
D) Reflectors
Quan s'instal·lin borns baixos o balises encastades directament en el sòl, haurà de garantir-se la seva estanquitat i solidesa, havent de
tenir un IP 657 pels borns baixos i un IP 669 pels encastats en el sòl.

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.

Hauran d'estar protegits contra contactes directes i disposar d'una presa de terra per a les parts metàl·liques de l'equip inclús si
l'envoltant és de material plàstic.
2.03.11 - Equips làmpades de descàrrega
2.03.10.4 - Projectors

Condicions generals

Segons es determini en el projecte podran ser dels següents tipus:

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.

Ganxo de fixació murs i sostres.
Adaptació a suport.

Normalització
Reflector i carcassa: Independents
Extensiu
Semi-extensiu
Reflectors
Intensiu
Molt intensiu
Tancament del conjunt: Estarà protegit contra els dolls d'aigua i l'entrada de pols IP(65).
Allotjament de l'equip:
Incorporat
No incorporat

Tots els elements seran homologats pel Departament d’Enllumenat i Energia.
2.03.11.2 - Equips de làmpades de Vapor de Sodi Alta Pressió
Procedència: Hauran estat fabricats per empreses de reconeguda solvència tècnica.
S'adaptaran a la Norma UNE 20.449

Procedència: Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat.
A) Làmpades
Característiques Elèctriques
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 estandaritzades 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 ELÈCTRIQUES
Temps màxim encebat serà de 5 seg.
Temps maxim 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%

Característiques Fotomètriques
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'un ganxo 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.

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) Carcassa
B) Balasts per a làmpades de vapor sodi d'alta pressió
Estarà construïda en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies
del seu funcionament.

Hauran de portar grafiades de forma inesborrable les seves característiques elèctriques, marca del fabricant i esquema de connexió.
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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.

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.

A banda de les derivades de les característiques de les làmpades hauran de complir les següents exigències.
A) Dimensions màximes.

2.03.11.3 - Condensadors

Segons el quadro existent en el plànol corresponent.

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.
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.

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES DELS BALASTS PER A LÀMPADES DE SODI A.P.
POTÈNCIA (W)
INTENSITAT (A)

70
220
1

100
220
1,20

RELACIÓ TENSIÓ INTENSITAT
FACTOR DE POTÈNCIA MÀXIMA

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

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

70
130

70
130

70
130

PÈRDUA DE BALAST (W)
t ºC.
tW ºC.

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.

Resistiran els següents assaigs
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.
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.
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.
Mesura de tolerància.
± 1% de la capacitat nominal.

Arrencadors per a làmpades de sodi alta pressió
Capacitats dels condensadors per a equips de làmpades de vapor de mercuri
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.
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POTÈNCIA (W)

80

125

250

400

700

1000

CAPACITAT (µF)

8µ

11µ

20µ

30µ

45µ

60µ

Capacitats dels condensadors per a equips de làmpades de vapor de sodi d'alta pressió
POTÈNCIA (W)

70

100

150

250
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CAPACITAT (µF)

12µ

15µ

20µ

36µ

45µ
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100µ
3.00 - CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Aquestes capacitats són orientatives per a aconseguir que el cos de l'equip sigui de 0,95, havent d'ajustar-se en cada cas a les
especificacions del fabricant dels balasts.
Garantia
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.
Identificació
Tots els condensadors es lliuraran identificats en forma indeleble amb una clau i un número que permeti conèixer la partida a què
pertany.
Instal·lació de condensadors
En equips normalitzats: Se substituirà en condensador en el mateix allotjament comprovant que les connexions facin bon
contacte i substituint les brides i petit material que no reuneix condicions.
En equips no normalitzats: S'empraran clemes de connexió per a unir els conductors amb terminals tipus "Faston" a les
connexions existents. No s'admetran els enllaços per retorciment de cables.
Recepció i garantia
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.
2.03.11.4 - Equips Complets Estancs
Per a determinats usos es podran instal·lar equips amb una envoltant única que inclou en el seu interior, a més de la reactància,
l'arrencador (per a les làmpades que el necessitin) i el condensador.

3.01 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE L'OBRA CIVIL
3.01.1 - 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.
3.01.2 - 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.

El cablatge exterior estarà dotat de clemes de connexió proveïdes de terminals "fastoms" de tal forma que les "femelletes" siguin les
portadores de tensió. Un dels connectors serà per a connexió a la xarxa i l'altre per a la làmpada.
Tots els elements hauran de poder-se reparar del conjunt per a la seva comprovació i/o substitució.

3.01.3 - Canalització amb protecció de tub de polietilè d'alta densitat

Tots els elements compliran individualment les característiques exposades anteriorment per a cadascun d'ells.

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.
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 próctor modificat.
Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que indiqui la Inspecció Facultativa.
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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 plietilé amb juntes estanques o de plàstic continu.

-

3.01.4 - Canalització amb dos tubs de polietié continu formigonat en encreuament de calçada.

-

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.

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.

3.02 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LES CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES
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 próctor 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.
3.01.5 - 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).
3.01.6 - 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.

3.02.1 - 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, se suspendrà la conducció d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjecte a
aquests.
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.
Encreuament amb altres canalitzacions

Materials
Formigó de ciment Pòrtland en massa o, projecte.

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.

Característiques generals
Formigó: serà el HCP-5 o si és procedent el que es fixi en el Projecte.

Connexions i derivacions
Maquinària, eines i mitjans auxiliars.
Formigonera.

Les derivacions s'efectuaran en caixes estanques, previstes per a la seva utilització a la intempèrie.
Les connexions es faran coincidir amb alguna derivació sempre que sigui possible.

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.

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.
3.02.2- Línies aèries amb cables aïllats i fiador incorporat
Tipus de cables

Execució
-

Una vegada feta l'excavació, es procedirà a piconar i regat de les terres abans d'abocar el formigó.
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
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Aquestes línies aèries es realitzaran únicament amb cables aïllats cablatges en espiral visible amb fiador, segons Norma UNE RZ06/1KV.
Utilització
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tensió superior a 50 V. quan l'altra presa dissipa la màxima corrent de terra prevista.
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.

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 sempre que sigui possible. 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.

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.
Punt de posada a terra. És un punt situat fora del sòl que serveix d'unió entre la línia d'enllaç amb terra i la línia principal
de 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, separarse d’aquests amb la finalitat de poder realitzar la mesura de la resistència de terra.
Les plaques de coure tindran un gruix de 2 mm., i les de ferro galvanitzat de 2,5 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.
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. No obstant això, si la capa superficial del terreny té una resistència petita
i les capes més profundes són d'una elevada resistibilitat, la profunditat dels elèctrodes pot reduir-se a 30 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.

3.02.3 - Estès de cables subterranis

3.03.2 - Enllaços i connexions

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.

Els enllaços i connexions dels conductors subterranis s'efectuaran seguint mètodes o sistemes que garanteixin una perfecta continuïtat
del conductor i del seu aïllament, així com del seu embolcall metàl·lic, quan existeixi.
Tanmateix, haurà de quedar perfectament assegurada la seva estanquitat i resistència contra la corrosió que pugui assegurar el
terreny.
Si els cables estan col·locats sota tubs, els enllaços i derivacions es disposaran en arquetes de registre.
Es reduirà al mínim el nombre d'enllaços dels cables, fent-los coincidir amb les derivacions sempre que sigui possible.

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

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:
Cables
Amb aïllament i coberta de material plàstic
Aïllament amb paper impregnat sota coberta de plom

A) Els enllaços i connexions de cables aïllats amb paper impregnat o aïllats amb plàstic i armats, es disposaran en l'interior de caixes
de ferro quitranat, o plàstic adequat.

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.

B) Pels cables amb aïllament de plàstic no armats, els enllaços i derivacions poden també protegir-se amb caixes de ferro o material
plàstic o bé, quan es reconstrueix l'aïllament, amb cinta formada per un teixit de lona impermeabilitzada, aplicant exteriorment una o
diverses capes de vernís intempèrie.
També pot aïllar-se amb cintes d'elastòmetres que, un cop aplicats, es fonen entre si en una massa homogènia, formant un aïllament
reconstituït.
Les caixes de ferro o material plàstic es reompliran, a través d'orificis proveïts de taps roscats, amb pasta aïllant adequada a
l'aïllament dels cables, amb suficient rigidesa dielèctrica, adherència, plasticitat i apropiat punt de reblaniment.

Es distingiran els següents procediments:
A) Estès de cable per ser directament soterrat.
B) Estès de cable en tubular ja construït.
C) Estès de cable armat en tubular ja construït.

C) En els condicionaments de cables i en l'execució de terminals s'utilitzaran normalment electrògens.

3.02.4 - Línia equipotencial de terra

3.03.3 - Instal·lació de pal o bàcul d'acer, muntatge i orientació de les lluminàries i pintat.

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.

Els pals o bàculs es fixaran a un massís de formigó mitjançant perns d'ancoratge i placa de fixació unida al fust.
S'utilitzaran els mitjans necessaris perquè durant el transport no sofreixin deterioraments.
L'hissat i col·locació dels pals o bàculs s'efectuarà de manera que quedin perfectament aplomats en totes direccions, no sent
admissible emprar falques o tascons per a aconseguir el muntatge a plom definitiu.
La unió del fust amb la plaça de fixació haurà de quedar sota el paviment acabat, una vegada instal·lats.
La distància mínima de la cara superior de la placa de fixació al paviment acabat serà de 10 cm.
Les lluminàries s'instal·laran amb la inclinació prevista i de manera que en el seu pla transversal de simetria sigui perpendicular al de
la calçada.
Qualsevol que sigui el sistema de fixació utilitzat (brida, cargol de pressió, rosca, ròtula, etc.), una vegada finalitzat el muntatge, la
lluminària quedarà rígidament subjecta al braç, de manera que no pugui girar o oscil·lar respecte al mateix.

3.03 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LES INSTAL·LACIONS
3.03.1 - Preses de terra independents
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

3.03.4 - Fixació de braços
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Quan s'utilitzin pals o pals petits, 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.
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 realitzaran amb terminals tipus "Faston" segons Norma UNE 20425, allotjades en els seus corresponents connectors, de forma que
només existeixi una posició de connexió.
Quan s'utilitzin làmpades de vapor de sodi d'alta pressió es connectarà l'arrencador de tal forma que els impulsos incideixin en el
contacte central de la làmpada.
3.03.7.2 - Muntatge interior
El muntatge estarà constituït per un conductor de coure i doble aïllament de secció mínima de 2.5 mm². Complirà la Norma UNE
RV-1000.
S'utilitzarà un muntatge bipolar per a cada làmpada.
El muntatge serà continu, sense enllaços.
En l'extrem inferior està preparat per a connectar amb l'equip, segons l'apartat anterior.
3.03.7.3 - Caixa portafusibles

3.03.5 - Instal·lació de pal petit metàl·lic
L'hissat i col·locació de pals petits s'efectuarà de manera que quedin perfectament aplomats en totes les direccions no sent admissible
l'utilització de falques o tascons per a aconseguir el muntatge a plom definitiu.
Els pals petits es fixaran rígidament a les parets mitjançant perns d'ancoratge i només es fixaran en aquelles parts de la construcció
que ho permetin per la seva naturalesa, estabilitat, solidesa, gruix, etc.
Els perns superiors deixaran per sobre d'ells una altura de construcció almenys de 50 cm.
Els sistemes de fixació seran els mateixos que s'han indicat pels braços.
L'encast de perns serà executat amb la màxima cura, buscant el màxim de solidesa i el mínim deteriorament en els murs.
Els orificis d'encast seran tan reduïts com sigui possible.
Esforços.
La fixació dels pals petits, haurà de poder suportar, una vegada instal·lats, esforços superiors als exigits als propis pals petits, sense
deteriorament de cap classe dels paràmetres a què els sustenten.

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.
3.03.7.4 - Presa de terra
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.
3.03.7.5 - Fusibles
S'utilitzaran cartutxos de tipus calibrat d'una intensitat nominal de 6 A. fins a 400 W. de potència de la làmpada i de 10 A. per als de
700 i 1000 W.
Es col·locarà un fusible en tots els conductors actius.

3.03.6 - Instal·lació de pals de fusta, plàstic o formigó
L'hissat i col·locació de pals petits s'efectuarà de manera que quedin perfectament aplomats en totes les direccions no sent admissible
l'ocupació de falques o tascons per a aconseguir el muntatge a plom definitiu.
En els suports de fusta, plàstic o formigó que no necessitin fonamentació, la profunditat d'encastament en el sòl serà com a mínim
de'1,3 m. per als suports de menys de 8 m. d'altura, augmentant 0,1 m. per cada metre d'excés en la longitud del suport.
Quan els suports de fusta, plàstic o formigó necessitin fonamentació, la resistència d'aquesta no serà inferior a la del suport que
suporta.
En els terrenys de poca consistència, s’envoltarà el pal d'un prisma de pedraplé.

3.03.7.6 - 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.
3.03.8 - Instal·lació d'equips en les lluminàries

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.
3.03.7 - Instal·lació interior
3.03.7.1 - Equip
A) Subjecció.
L'equip d'encesa de les làmpades anirà subjecte a un tauler de material aïllant i incombustible, mitjançant caragols inoxidables i
brides que permetin la subjecció dels elements i la seva eventual substitució.
Aquest tauler haurà de penjar-se en els elements de subjecció del suport.
Podran ser dels anomenats equips compactes que sota un mateix embolcall allotgen a més de la reactància el condensador i
l'arrencador en cas de ser necessari, així com els borns de connexió i cablatge, tenint en la seva part exterior els connectors de
connexió.

3.03.9 - Instal·lació elèctrica de braços sobre façana
3.03.9.1 - Equip

B) Connexions.
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En els casos en què es determini i en les lluminàries que disposen 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.
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.
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L'equip, en el cas que no es col·loqui en l'interior de la lluminària, anirà subjecte a un tauler de material aïllant i incombustible per
mitjà de cargols de material inoxidable i brides que permetin la subjecció dels elements i la seva eventual substitució.
Aquest tauler estarà allotjat en una caixa de material aïllant i autoextingible, de doble aïllament tancada per mitjà de cargols de cap
triangular.
Podrà instal·lar-se tanmateix un equip complet estanc.
Totes les entrades i sortides de l’esmentada caixa es realitzaran mitjançant premsaestopes.
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.
3.03.9.2 - 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 i doble aïllament de secció mínima de 2,5 mm²., complirà la Norma
UNE RV-1000.
Es protegiran amb fusibles tots els conductors actius.
3.03.9.3 - 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.

Excepte indicacions en contra els tractaments a realitzar seran del tipus rugós o llis en funció del producte i/o superfície a protegir i
segons indicació de la Direcció Facultativa.
Els tipus de tractaments que poden ser aplicats seran:
Sistema rugós tipus Paris
En el tractament rugós tipus Paris, el procés de pintura consisteix en:
Preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport.
Aplicació de capa d'imprimació fenòlica vinílica tipo AS 801
Aplicació de capa de resina bicomponent antiadherent acrilic de poliureta, tipo PU 1130 acabat antiadherencia
(anticartells)
Aplicació de capa d'antigraffiti. tipo bicomponent acrílic de poliureta tipo PU 1130 llis antigrafiti
Sistema rugós tipus Portal de l’Angel (PdA)
En el tractament rugós tipus PdA, el procés de pintura consisteix en:
Raspallat manual dels cartells existents.
Acondicionament superficial del suport mitjançant aplicació de dissolvent industrial tipus Juno D-45 o similar
Aplicació de capa d'imprimació epoxi de dos components a base de resines epòxiques amb propietats anti-corrosives, i
dissolvent Juno D-90.
Aplicació de primera capa de pintura amb esmalt sintètic brillant i dissolvent JUNO D-45.
Projecció superficial amb pistola de silicat d'alumini, diàmetre de partícula comprès entre 0,6 i 1,4 mm.
Aplicació de dues capes de pintura d'acabat amb esmalt sintètic brillant i dissolvent JUNO D-45.
Aplicació de dues capes de barnís antigraffiti de poliuretà de dos components i dissolvent JUNO D-45.
Sistema de vidre inorgànic (tractament llis) (El tractament llis anti-cartells s'aplica fins a una alçada de 3 metres.)

3.03.10 - Instal·lació de la cèl·lula fotoelèctrica
La cèl·lula fotoelèctrica s'instal·larà en tots els casos a una altura de 4,5 m. i es fixarà a una peça recolzada, les dimensions de la qual
figuren en el croquis adjunt.
Quan l’esmentada peça s’adapti a un suport, es fixarà per mitjà de cargols inoxidables i els cables passaran per l'interior del suport
fins a la caixa de maniobra.
En el cas d'instal·lació sobre façana s'adaptarà una caixa de derivació, i per un tub metàl·lic o P.V.C., pel que passaran els cables fins
a la caixa de maniobra.
El conductor per a la cèl·lula serà de coure i doble aïllament havent de complir la Norma UNE RV-1000, i serà d'una secció de 2,5
mm².
En l'extrem superior es fixarà un terminal tipus "Faston". S'adopta com a norma la base de la cèl·lula, un connector de baioneta del
tipus Ansa Estàndard C-73 1-1957, per la qual cosa qualsevol cèl·lula que no posseeixi aquest tipus de connexió haurà de
subministrar-se amb la corresponent peça d'adaptació.
Les connexions elèctriques de la cèl·lula han de quedar completament aïllades del suport de la mateixa.

3.04. PINTURA
3.04.1 Tractament de la part baixa del suport
Els suports disposaran d’un tractament específic de protecció en funció del material de que estigui fet, i com a protecció
suplementària tots els suports d’acer galvanitzat o d’alumini, incorporaran un tractament de pintura antioxidant a la base fins a
l’alçada de la portella.
Les característiques d’aquest tractament seran:
Desengrassat general de lla base del suport mitjançant tèxtils impregnats en dissolvent tipus INTA 16.23.12.
Aplicació a brotxa d'una capa d'imprimació epoxi/poliamida de dos components, especial per a galvanitzats, amb un gruix a
pel·lícula seca de 30 micres.
Un cop seca perfectament la capa anterior s'aplicarà a brotxa dos capes de pintura sintètica del tipus acrílica en dos
components i un espessor d’aplicació de 60 micres antioxidant i brillant per a l'exterior, del color RAL 7005 o el que es
determini, fabricada segons norma INTA 16.42.18 i amb un gruix a pel·lícula seca i per capa de 30 micres.

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 antioxid, 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, biconponent, principal més enduridor,
tipus SL600 de HLG SYSTEM o equivalent.
3.04.3. Tractaments de pintura en general
Proposta pel repintat de columnes d’alumini
Lijat de la superfície i neteja de possibles zones amb pintura vella mal adherida.
Aplicació d’una capa d’imprimació epoxi Hempadur 4515 de HEMPEL
Aplicació de 1 o 2 capes d’acabat Polienamel 55100 de HEMPEL (poliester), color a decidir
Proposta pel repintat de suports de fosa d’aluimini
No precisa imprimació
Aplicació de BARNIZ 883 ANTIGRAFFITI TITAN, Barniz transparent, incolore, brillant o satinat, monocomponent, per
la protecció de superfícies contra pintades.
Per a protegir las superfícies, adequadament, s’haurà d’aplicar dos capes, uniformes, sobre superfícies netes i seques. La
segona ma s’ha d’aplicar sempre quan la primera s’hagi assecat.
Disolvent: Diluyent 872.
Proposta per operació de repintat d’armaris metal·lics
L'aplicació final als armaris es basa en una pintura de dos components tipus alifàtic (resistent a gelades, llum ultraviolada,
ambients corrosius, contaminació, etc) i amb acabat porcelànic d'alta qüalitat.
Altrament als armaris se'ls hi aplicarà un tractament de pintura antigraffiti i antiadherent que possibiliti mantenir net aquest
element., mitjantçant imprimació fenolica vinílica, o epoxi fenòlica, un tractament del tipus bicomponent acrilic de
poliureta, com acabat antiadherencia i un acabat antigrafiti de tipus bicomponent acrílic de poliureta del color RAL 7032.

3.04.2. Tractaments antigrafiits i antienganxines
Els suports incorporaran un tractament específic per protecció contra enganxines 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.
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Medi Ambient
Energia i Qualitat Ambiental
Enllumenat i Energia

Sistema per pintat de suports d’enllumenat de planxa d’acer, d’extrusió d’alumini o de fosa d’alumini, (Aquest proces d’aplicació
s’ha de fer en fabrica).
Neteja i desengrassat de la peça.
Aplicació amb equip airmix electrostátic en cabina de pintura presurizada.
Imprimació tipo RSM-1004 fins aconseguir un espesor de 200 micras en la base i fins una distancia de 600mm por sobre
del terra
Imprimació epoxi /poliamida bicomponent de 60 micras en la resta de la superficie exterior Aquesta imprimació te u
excelent poder de replé i anticorrosiu.
Aplicació de pintura d’acabat de poliuretà alifatic bicomponent tipo Vitromar AC2 Antigraffiti fins un espesor d’unes 50
micras, amb gran resistencia als raigs UV, i d’elevada duresa i resistencia al rallat.
Secat al forn a 90ºC.
Per a peces galvanitzades en calent s’aplica un wash primer que obre el poro del galvanitzat garantizan l’adherencia.
Suports d'acer sense galvanitzar o parcialment galvanitzats
Rascar i raspallar mecànicament totes les zones que presentin oxidació al llarg de tota la superfície del suport.
Dessengrasat general del suport mitjançant tèxtils impregnats en dissolvent que satisfaci la norma INTA 16.23.12.
Capa d'imprimació anticorrosiva epoxi fenòlica fins a una alçaria de 1m des de la base.
Aplicació amb brotxa de dos capes de pintura alcídica de secat a l'aire i alta resistència a l'exterior, del color RAL 7005, o
el que es determini, fabricada segons norma INTA 16.32.06 amb un gruix a pel·lícula seca de 25+10% micres.
Suports de fundició
Desengrassat de superfície mitjançant tèxtils impregnats en dissolvents tipus INTA 16.23.12.
Aplicació a brotxa de dos capes de pintura alcídica INTA 16.32.06 del color RAL 9005, o el que es determini.
Suports d'acer sobre façana sense galvanitzar
Desengrassat de superfície mitjançant tèxtils impregnats en dissolvents tipus INTA 16.23.12.
Aplicació a brotxa de dos capes de pintura obtinguda per barreja de vernís purpurina classe B, tipus II INTA 15.51.03. amb
purpurina d'alumini en pasta tipus II INTA 16.12.04.
Els dissolvents, imprimació i pintura que s'utilitzin tindran el certificat de qualitat actualitzat de l'INTA i la seva aplicació es farà
sempre que la humitat no superi el 85 per cent.

Barcelona, febrer 2018
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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

8.1.8.2.8.3.-

9.-

Acceptació i recepció ........................................................................................... 136
Documentació necessària per a la recepció ................................................... 136
Situació apta de lliurament/recepció ............................................................... 136
Reposició de material vegetal ........................................................................... 137
Conservació i manteniment durant l’any de garantia .................................. 137
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Condicions generals ............................................................................................. 142
Condicions de la partida d’obra executada..................................................... 142
Condicions del procés d’execució ..................................................................... 142

CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE SEGURETAT
144

9.1.Àmbit d’aplicació .................................................................................................. 144
9.2.Redacció del projecte .......................................................................................... 145
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
9.3.2.2.- LLIBRE D’INCIDÈNCIES .................................................................................. 148
9.4.Obligacions de l’empresa.................................................................................... 148
9.5.Obligacions dels treballadors ............................................................................. 148
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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§

Protocol

de

tramitació

per
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projectes

d’obres

ordinàries

d’infraestructures i/o elements d’urbanització. Ajuntament de Barcelona 1/3/2011, o

§
§
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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
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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
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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.
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3.7.5.-

Senyalització
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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.-

Plantació en mitjanes (vials)

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:

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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§

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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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.
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.

Espècies protegides
Arbres i àrees de vegetació amb valor històric
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
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
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

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:
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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5.- CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ELEMENTS

En funció de l’amplada de la vorera, s’estableix quin tipus d’arbre es plantarà i la distància de
plantació entre arbres.
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

SIMPLES
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
Ø 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

Ø 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.
Ø 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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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.
PARÀMETRE

Índex de

VALOR

pH

Entre 6,5 i 8,4

NIVELL DE CARBONATS

<30%

CONTINGUT TOTAL EN SALS

CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA*

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

< 4 mdS/cm > 1,5-2 dS/cm
(perill de salinització, no recomanable per a reg amb aspersió)

CONCENTRACIÓ DE
SALS

REG

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

OBSERVACIONS
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
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,

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
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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Blocs de pedra: han d’estar nets d’elements fins i de taques alienes a la seva procedència.

GRAVES
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
tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser ≤ 5%.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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
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.).
Graves: Han de ser netes, soltes i exemptes de substàncies orgàniques, estranyes o
contaminants.

D’altra banda, s’han de tenir en compte les característiques de la terra de rebaix a col·locar en la
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
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.
Rebuig de pedra: Ha d’estar format per elements nets, sòlids, resistents, d’uniformitat raonable,
sense pols, argila, contaminants o altres matèries estranyes.
Còdols de riu: Han de ser nets, solts i exempts de substàncies orgàniques, estranyes o
contaminants.
Gravaciment: La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. El granulat ha de ser net,

d’antelació. No s’admeten terres extretes de zones boscoses o camps de conreu que no estiguin
afectats per la necessitat de realitzar-hi obres.
Quan les terres anteriorment descrites s’utilitzen com a medi de cultiu o en contenidor,
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
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.

Cal especificar el tipus i els nivells d’adob o enriquiment que s’hi hagin afegit.
TERRA ÀCIDA
§

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.

§

pH entre 5,5 i 7.

§

Contingut en sals: màxim 2 dS/m (en extracte pasta saturada).

§

Porositat total 50-60%.

§

Porositat d’aeració a 20 cm c. a.: 20-35% volum.

§

Retenció d’aigua: 15-30% volum.

§

Composició: terra de jardí (terra garbellada) de textura franca arenosa (70% del volum), matèria orgànica
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

Ø 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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Ø 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.

Ø 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

§

Quantitat en volum

§

Principals components (més del 10%

Ø 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
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
gespa

(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

20 mm, % partícules

60 mm
§

Densitat aparent seca

de caducitat del producte.
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§

Les mateixes declaracions obligatòries

§

que s’especifiquen per a la terra

Terra de cactus

vegetal de jardí: % sorra grossa +
graveta + grava mitjana

§
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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.

Ø 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.

La composició del producte ha d’estar escrita íntegra, sigui quin sigui el seu emplaçament.

Ø Transport i recepció

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.

Ø 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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CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
ADOBS ORGÀNICS

manera que se’n mantingui la qualitat.

CLASSE SEGONS LA Procedència animal: orina, sang, dejeccions, banyes, ossaments, residus de pesca, etc.
SEVA

VERIFICACIONS DE CONTROL

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

§
CLASSIFICACIÓ

3

Metres cúbics (m ), tones mètriques (t) i quilos (kg)

DEPENENT DEL

El volum dels productes envasats es mesura en litres.
3

Complexos: En la seva composició, per mitjà de la combinació o la reacció, hi intervé més
d’un element químic

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.
5.2.4.-

composició intervingui cap mena d’interacció química.
§

CONTINGUT EN

El volum dels productes a granel es mesura en m .

Compostos: Compostos per una barreja d’adobs simples, sense que en la seva

TIPUS DE FERTILITZANTS MINERALS D’ALLIBERAMENT LENT
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 à La incorporació del fertilitzant barrejat amb el substrat millora el ritme d’alliberament.
3.- INHIBIDORS DE LA NITRIFICACIÓ
Els inhibidors de la nitrificació són substàncies orgàniques que s’incorporen, juntament amb fertilitzants amònics o ureics,

Cd..................3

Pb...............150

Hg...............5

Zn......... 1.100

Cu...............450

Ni................1 20

Cr................270

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
tractar segons la normativa vigent.

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
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.

v/v), ordenats en proporció decreixent

§

Matèria orgànica total per calcinació (% sms) > 45%.

§

Nitrogen amoniacal (N-NH4) < 500 mg/kg sms.

§

pH en H2O 1:5 v/v UNE-EN 13037, entre 6 i 8.

§
Enceball de sorra

Distribució de mida de les partícules
(argila, llim, sorra i gravetes).

§

% partícules ≥ 0,05 mm, % partícules ≥

§

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.

que s’especifiquen per a la terra
Enceball mixt

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
vegetal de jardí.

Aquest compost ha de ser de classe I i ha de complir els requisits bàsics descrits a la NTJ 05C.

§

% partícules minerals ≥ 8 mm.

ESMENA ORGÀNICA AMB APORTACIÓ DE NUTRIENTS

§

% 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:
§

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.

3

La unitat de mesurament pot ser: quilos (kg), litres (l), metres cúbics (m ) o tones (t).

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.
Ø 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

Producte higienitzat

§

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.
§

Segons el procés de

Salmonel·la: absent en 25 g de producte elaborat.

Ø 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

Ø 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

Ø 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

Ø 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
de les espècies sembrades tinguin una presència perdurable (vegeu la NTJ 07V: 1997.

Ø Transport i recepció
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
superficial resistent a l’erosió i d’un gruix similar al que pugui afectar l’erosió.

- Poder disposar de llavor durant les èpoques preferents de sembra i a preus
assequibles.

- Han de ser no combustibles, no tòxics i biodegradables.

- 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%
en pes del total de la barreja de llavors.

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Ø 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.
Ø

Ø 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

CAMPS OBLIGATORIS

LLAVORS CERTIFICADES (almenys en la llengua oficial de l’Estat)

El precintat té caràcter oficial quan les operacions corresponents es duen a terme oficialment o

§

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

Ø 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
15 de juliol de 1986).

§

Procedència del material.

§

Ecotip de procedència.

§

Tractaments pregerminatius.

5.2.8.-

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ

COLOR DE LES ETIQUETES
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.

Productes fitosanitaris i afins

Un plaguicida d’ús fitosanitari o un producte fitosanitari és un producte destinat a la
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
Ø 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:
§

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
Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP).

§

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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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

Ø 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

§
§

activitat.

§

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).

Ø Legislació autonòmica

llistat de l’estoc dels productes i de la data en què es van comprar.
Ø Etiquetatge
§

Reial decret 1054/2002 pel qual es regula el procés d’avaluació per al registre,
l’avaluació i la comercialització de biocides.

la recollida de possibles vessaments, els quals han de ser d’ús exclusiu per a aquesta

§

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
incompatibilitat amb altres matèries actives i les possibles fitotoxicitats del producte.

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
fitosanitaris.
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CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Ø Tutors

l’Ordre ARP/455/2006, de 22 de setembre, que regula la formació de les persones que

S’han de subministrar empaquetats en un nombre no major de 100 unitats i un pes inferior a 500

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

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.-

Materials complementaris

Ø Vents
S’han de subministrar segons les mides específiques de cada arbre.

5.2.9.1.- TUTORS, VENTS I PROTECTORS

Ø 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
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ø Tutors o aspres
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.
5.2.9.2.- ESCOCELLS I TAPES D’ESCOCELLS

Ø Vents
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
recomani el codi d’accessibilitat. En els casos en què es proposi la utilització de tapes d’escocells,

Ø Protectors
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

Ø 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
per disminució del contingut en aigua.

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ
§

Elements en forma de canonada amb perforacions en tota la seva llargària que permeten el lliure
intercanvi d’aire entre el seu interior i la terra del voltant.

Protegir: Ha de tenir la capacitat per protegir altres làmines per a la impermeabilització
(PVC, PE...) contra el possible punxonament o estrip.

Ø Tela antiherbes
CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
AVANTATGES DE LA TELA ANTIHERBES

Els tubs d’aeració estan proveïts d’una tela filtrant de polièster que impedeix que els orificis i les
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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COMPOSICIÓ

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT
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

principalment per al control de l’erosió i la revegetació de talussos de pendent elevat, per reduir el

Erosió alta

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.
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.
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.
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%.
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.
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.

Ø Xarxa natural
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.
Ø Malles tridimensionals
Formades per fils de poliamida que constitueixen una estructura de 10 a 20 mm de gruix oberta a
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
amb betum, o fins i tot es subministra amb gespa precultivada.
Ø Malles inorgàniques
Les malles metàl·liques cal que siguin de triple torsió amb filferros d’acer galvanitzat teixits en
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.
Ø Geocel·les
Se’n recomana l’ús en talussos amb pendent superior al 33% i no han de ser de materials
lliscants.

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

Ø 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
senyalització:

§

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

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.
§

TIPUS DE SENYALITZACIÓ

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.

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.

- Les jardineres petites han de garantir un volum de substrat de 70 l, amb una alçada

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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Ø 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.
Ø 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

Ø 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.
Ø 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

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

correspondre a l’edat de l’individu segons l’espècie o la varietat en proporcions ben equilibrades. Si

Ø 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.

Ø Empelts

Ø Sanitat vegetal
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Ø 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
Ø

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

Ø 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

es descomponguin dins de l’any i mig posterior a la plantació i que no afectin el creixement

§

Quan es tracti d’importacions provinents de països tercers, nom del país d’origen.2

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

§

Denominació del portaempelt, si escau.

§

Quantitat de plantes del lot o partida, si escau.

recipients siguin de plàstic reciclat. La grandària del contenidor ha de ser raonablement

§

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

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

§

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

rígid per aguantar la forma del pa de terra i protegir la massa d’arrels durant el transport.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY,
L’EXECUCIÓ I EL MANTENIMENT D’OBRA NOVA DE JARDINERIA

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

9.

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

NTJ 07G: 2001. Subministrament del material vegetal. Mates i subarbusts.

n’indica el volum, s’ha de posar darrere el número la unitat corresponent (litres o cm3).

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.
Ø

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.

ETIQUETATGE

5.2.10.1.-

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
Ø

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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Ø

- amb capçada a partir de l’enforcadura o creu
- 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

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.

característiques:

§ Tots els individus d’una mateixa espècie han de mostrar una aparença igual.

Quadre 25. Forma de presentació del sistema radical del material vegetal

Ø

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

Ø

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY,
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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 à 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

Quadre 26. Classes perimetrals

qualsevol mena de rebrot ha de ser de 2,5 metres en el cas d’arbres de port gran i de

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.
Ø

2,25 en els de port mitjà.
Ø

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

Pa de terra

FULLA
CADUCA
ARBRE
FULLA
PERENNE

Contenidor
Pa de terra
Contenidor

Diàmetre del pa de terra (en cm)

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

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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Ø

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

Quadre 29. Freqüència de repicament dels arbres cultivats al camp

Ø

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

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

En la preparació dels arbres per al transport, s’han de lligar les branques amb cintes o teles

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.
Ø

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»
Ø

NTJ 07D: 1996. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.
NTJ 07E: 1997. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.

Les coníferes poden ser comercialitzades amb pa de terra o en contenidor.
Ø

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
Ø

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

Ø

§ 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

Ø

§ 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»

Ø

- 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.
Ø

Forma de presentació del sistema radical

Les palmeres poden ser comercialitzades amb pa de terra o en contenidor.

UNITAT DE MESURAMENT

Ø

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

Ø

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
Ø

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

Ø

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

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

Ø

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

tenir en compte aquests principis.

§ 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.
Ø

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.
Les palmeres subministrades no han de tenir ferides, osques o concavitats en el tronc, ni externes

RAMIFICATS

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

§

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
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.

FULLES

§

- 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.

- Arbusts petits o mates (llenyosos de menys d’1 m d’alçària)
ULL I CAPITELL

§

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.

- Subarbusts (subllenyosos)
Ø

PA DE TERRA

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.
Ø

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.
Ø

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

Ø

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
Ø

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

Ø

- 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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Ø

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

Ø

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.-

PLANTES VIVACES I ENTAPISSANTS

- Amb arrels aèries

ÀMBIT D’APLICACIÓ

- Amb pecíol voluble

Subministrament de 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
vegetació al llarg de l’any (p. ex. Agapanthus umbellatus) o perdre-la pràcticament durant el

§ Plantes sarmentoses
Ø

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.
Ø

helix), arbustiu (p. ex. Ceanothus thyrsifolus repens), bianual o anual (p. ex. Viola tricolor), que

Forma de presentació del sistema radical

atesa la forma com creixen o com se les pot fer créixer, s’usen per cobrir superfícies o per

Les plantes enfiladisses han de ser comercialitzades en contenidor.
Ø

entapissar-les. Queden incloses en aquest grup plantes que poden aparèixer en altres epígrafs,

Dimensions i proporcions

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.
ALÇÀRIA EN cm

Ø

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.
Ø

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.

Ø

Ø 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
de vista mediambiental.

§ 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).
Ø Dimensions i proporcions

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Ø

Les dimensions i proporcions han de ser les adequades per a aquest tipus de plantes, tenint en

Períodes de subministrament

compte que en tots els casos han de tenir la mida i el vigor suficients per ser plantades als llocs

Els períodes de subministrament són variables, en funció de:

als quals es destinin.

§ Les característiques de cada espècie o cultivar.

Ø

Ø Forma de presentació

§ 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
Ø 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

vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada).

adequades per avançar, endarrerir o «alterar en general» el cicle vegetatiu natural de la
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
Subministrament de plantes anuals i de temporada.

Bo i admetent que gairebé totes les plantes de temporada produïdes avui en dia són sotmeses a
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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Quan les necessitats del jardí ho admetin, es preferiran plantes no sotmeses a forçats especials,

- Plantes originàries d’un hàbitat igual al descrit anteriorment, però adaptables a un medi
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)

Ø 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.

Ø 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

Ø 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.-

PLANTES AQUÀTIQUES

suficients perquè puguin ser plantades al lloc al qual es destinin.
Ø 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

Ø Classificació de les plantes aquàtiques
§

sempre amb la presentació separada de les menes diferents, de manera que no es

Segons la tipologia de la vegetació, en relació amb el medi aquàtic:

puguin barrejar.
§

- 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
donen (en alguns casos submergides o flotants durant el conreu), s’han de traslladar de

- Amb arrels creixents en un substrat o terra, amb presència constant o quasi constant
d’un volum d’aigua:
o

Amb vegetació submergida (exemple: Potametea pectinati)

o

Amb vegetació flotant (exemple: Nymphaea alba)

o

Amb vegetació emergent (exemple: Nelumbo nucifera)

manera que quedin degudament protegides, sense que les fulles i/o flors es trenquin o
es puguin colpejar.
§

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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Ø Classificació

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Ø 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.

Ø Formes de presentació
En recipient de cultiu, degudament arrelades al substrat, que ha de ser d’una mida adequada i

Ø 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

Ø Toleràncies

Ø 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).
Ø 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.
Ø Garantia

recipient, unitats de plantes.

El període de garantia comprèn des del moment del subministrament fins a la represa de les
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

plantes un cop implantades.

NTJ 07A: desembre de 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material
vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada).

UNITAT DE MESURAMENT
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
Subministrament de plantes suculentes.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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.

Ø 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
Les unitats de mesurament són els kg o els g.

UNITAT DE MESURAMENT
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.

97

98

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY,
L’EXECUCIÓ I EL MANTENIMENT D’OBRA NOVA DE JARDINERIA

6.- EXECUCIÓ DE L’OBRA EN ELS ESPAIS VERDS
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Tots aquests treballs els ha de dur a terme el contractista, que resta obligat a disposar dels
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
recaure directament en el promotor o bé es pot adjudicar a una empresa privada.

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.
6.3.- Protecció dels elements vegetals

Ø 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

Ø 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.
Ø 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
Ø 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.
Ø 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
instal·lacions prèvies, com ara el tancament i la instal·lació del rètol i la caseta d’obra, i les feines

Deterioració mecànica de les zones profundes o

§

Moviments de terres (buidades o terraplenades).

§

Obertura de rases i altres excavacions.

§

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

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

Ø 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

§

Valoració de l’afectació del projecte sobre els elements vegetals i les seves condicions.

afecten la zona d’obra.

§

Quan sigui possible, modificació per part dels paisatgistes i/o enginyers, del projecte

En el replanteig cal fixar les línies de referència planimètriques i el punt de referència altimètric,

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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ALTRES CONSIDERACIONS PER A LA PROTECCIÓ DELS ARBRES I DE LES ÀREES DE VEGETACIÓ

§

Planificació de les tasques de protecció dels vegetals.

§

Comprovació prèvia al començament de les obres que tots els sistemes de protecció

§

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

§

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
abocades estigui d’acord amb la capacitat de resistència, la vitalitat i la formació del sistema radical de cada

vegetals.
§

No està permès contaminar àrees de vegetació amb productes nocius; aigües de la construcció, colorants,

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.

Ø 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

necessària, s’ha de retirar immediatament i ventilar manualment la terra, tot respectant les arrels.
*2

ÀMBIT D’APLICACIÓ

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

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.
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ÈPOCA DE TRASPLANTACIÓ

En tots els casos, cal la valoració d’afectació i l’autorització de PiJBIM, i garantir el seguiment de les
ordenances municipals.

§
Caducifolis de clima fred

*Hivern

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
Ø Consideracions prèvies

*Final d’hivern
Perennifolis

§

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

§

Termini d’execució de les operacions del transplantament.

Després de la caiguda de les fulles.

§

Preferentment al final del període del repòs
vegetatiu i abans de la brotada primaveral.

§

d’estiu i abans de la brotada de tardor.

§

*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

s’ha de fer de forma específica; cal consultar amb els tècnics de PiJBIM).

*Primavera

emplaçament.

§

§

Arbres no trasplantables (atesa la dificultat que comporta, el trasplantament

(coníferes i resinoses)

Condicions edafològiques de la zona d’extracció i tolerància a les condicions del nou emplaçament.

al final, abans de la brotada primaveral.

Perennifolis de fulla ample

FACTORS PER AVALUAR LA CAPACITAT DE TRASPLANTAMENT D’UN EXEMPLAR

§

Durant el període de repòs vegetatiu i especialment

§

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

d’infraestructures han d’estar protegits o precintats, o bé han de ser desviats. Els treballs s’han de dur
a terme sota la supervisió de les empreses afectades.

maquinària específiques.

Ø Conceptes bàsics d’un trasplantament executat correctament

Ø Època de trasplantament
Es diferencien tres tipologies generals d’arbres i arbusts per determinar l’època de més idoneïtat per

§

Extracció a partir del pa de terra.

al trasplantament:

§

Realització de talls correctes.

§

Regulació de l’equilibri hídric i protecció de l’escorça.

§

Caducifolis

§

Perennifolis (de fulla ample i de fulla estreta)

§

Espècies originàries de climes càlids

Ø 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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PRETRASPLANTAMENT

§

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.

la mateixa obra.

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
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.
Ø 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

Ø 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.
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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).

La instal·lació dels tubs drenants s’ha de dur a terme seguint les especificacions tècniques

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT
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
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

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

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

Establir la fondària mínima de les instal·lacions de les canonades de drenatge tenint en
compte la fondària de les arrels dels elements vegetals a implantar.

§

ÀMBIT D’APLICACIÓ

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:
§

6.8.- Aportació de terres i condicionament del terreny per a plantació

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.
Ø 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.
ESMENA

Ø Condicionament del terreny
Els processos de condicionament han de seguir un ordre en funció del tipus de plantació a
executar:

DOSI D’APLICACIÓ
Capa de 25-75 mm de gruix.

Esmena orgànica general del sòl

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.
Ø 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

Ø Condicions d’arreplegadissa dels elements vegetals en obra:

Figura 5. Perfils transversals de plantació segons tipologia de verd

§

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.

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.
111

112

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY,
L’EXECUCIÓ I EL MANTENIMENT D’OBRA NOVA DE JARDINERIA

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY,
L’EXECUCIÓ I EL MANTENIMENT D’OBRA NOVA DE JARDINERIA

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
malla metàl·lica o guix.

Figura 6. Plantació d’arbre

§

Treure l’arbre del recipient —en el cas dels subministrats en contenidor— sense fer
malbé el pa de terra.

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

§

Ø 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

contacte de les arrels amb la terra. S’ha d’evitar la formació cavitats d’aire que puguin

Ø Plantació
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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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
6.10.2.- Plantació de palmeres

Ø Època de plantació

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
Ø 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

Ø Plantació
Època preferent

Època complementària

Quadre 50. Època de plantació de palmeres
Arbusts

Ø Plantació

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

El procés de plantació és el mateix que el dels arbres, amb la diferència que s’han de plantar de
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

Palmeres

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.
§

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
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
NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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
Ø 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

Ø 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

El clot de plantació cal que estigui a 45 cm del mur de la tanca o paret. Les mides s’han

CLOT DE PLANTACIÓ (m)

DIÀMETRE DEL FORAT DE PLANTACIÓ

0,40

Mínim el doble d’ample del contenidor.

A

S

O

N

D

Època complementària

Ø 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

S’ha de col·locar la planta enfiladissa de manera que aquesta estigui uns 45° cap a la
Vivaç, entapissant i anuals

Una vegada que la planta estigui ben orientada, s’ha de cobrir el clot amb terra i

CLOT DE PLANTACIÓ (m)

DIÀMETRE DEL FORAT DE PLANTACIÓ

0,20-0,25

Mínim el doble d’ample del contenidor

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).
§

S’ha de col·locar la planta al clot executat i estrènyer bé les terres perquè no hi quedin
bosses d’aire.

compactar-lo de manera gradual per tal que les arrels quedin ben fixades.
Cal retirar el suport de fixació originari del viver i estendre les tiges de l’enfiladissa per

§

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).
§

J

de la taula següent:

paret i la part inferior de la tija es trobi arran de terra (constitueixen una excepció a la

§

J

Època preferent

Quadre 55. Clot de plantació d’enfiladisses

§

M

Quadre 56. Època de plantació de vivaç, entapissant i anual

de correspondre amb les especificades a la taula següent:

§

A

Contenidor

Quadre 54. Època de plantació d’enfiladisses

Enfiladisses

M

Època complementària

Ø Plantació
§

F

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.

Tipologia

Tipus de presentació

Plantes suculentes

Contenidor

6.10.6.- Plantació de plantes aquàtiques

G

F

M

A

M

J

J

A

Època complementària segons espècie

ÀMBIT D’APLICACIÓ

S

O

N

D

Època preferent

Quadre 59. Època de plantació de plantes suculentes

Plantació de plantes aquàtiques

Ø Plantació

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
Ø

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

Època de plantació

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

Ø 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.

Ø 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
Ø

Època preferent

Època de plantació

Època complementària

Quadre 61. Època de plantació de pans d’herba
119
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Ø

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
Ø 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.
§

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

G

La implantació de gespes per esqueix s’ha de dur a terme amb marcs de plantació de

J

J

Època preferent

A

S

O

N

D

Època complementària

Ø Sembra
§

2

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

§
§

freqüència del reg.

§

agroclimàtics i la finalitat prevista. En tot cas, cal seguir les indicacions de l’obtentor.

progressivament (en dos cops, separats entre dos o tres dies) fins a arribar a l’alçària
§

Les llavors s’han de distribuir de manera uniforme. Cal comprovar que la barreja sigui
homogènia.

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

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
òptima de sega (vegeu NTJ 08G).

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.

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.

La sembra directa manual es pot dur a terme en superfícies petites o en superfícies
amb pendent inferior al 30% (1:3).

constantment humit. Un cop els pans hagin germinat, es pot anar disminuint la

§

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

juntes han de quedar ben ajustades i s’hi ha d’assegurar un bon contacte.
§

ÈPOCA DE SEMBRA

§

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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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

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.
Ø 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

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

la hidrosembradora s’ha de situar inclinat per sobre de l’horitzontal. L’expulsió de la mescla s’ha

Ø 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:

TIPOLOGIA

§

ÈPOCA DE SEMBRA
G

F

M

A

M

J

J

A

2

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

Ø 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.
123
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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
Ø 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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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.

Ø 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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§

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

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
Ø 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.

Ø Geocel·les:

centre del sistema de drenatge.
Ø Geotèxtil

§

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.
Ø Tela antiherbes

S’ha de preparar el terreny seguint les mateixes indicacions que en el cas de les malles
o mantes.

§

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
NTJ 12S: 1999. Part 1. Obres de bioenginyeria: tècniques de recobriment de talussos.

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT

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
Ø Malles i o mantes:
§

seleccionades.

S’ha d’enrasar la superfície del talús, esbrossar-la i deixar-la neta de pedres i altres

§

obstacles.
§
§

Les dimensions del forat de plantació i el marc de plantació dependran de les espècies
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.

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

Ø 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

UNITATS I CRITERIS DE MESURAMENT

suficient d’individus o apareguin els primers símptomes d’una malaltia.
Ø 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
d’ubicació dels elements urbans a l’espai públic.
Manual

de

senyalització

per

als

Elecció del producte fitosanitari: Tots els productes utilitzats han de complir les

§ 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

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
terme (careta, guants, botes, impermeable, etc.).

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

§ 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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7.- RECEPCIÓ DE L’OBRA EXECUTADA, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT
Segons l’espècie vegetal, cal preveure diferents unitats de mesurament:

DURANT L’ANY DE GARANTIA

2

Ø Gespa: cal valorar els tractaments per superfície en m .
Ø Plantes i arbusts de poc port: com la gespa.

7.1.- Acceptació i recepció

Ø Arbrat: per unitats.

Ø 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

Ø 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.

Ø 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.

Ø 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
persones que realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes
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

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).
7.2.- Documentació necessària per a la recepció
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.

compliment obligat.

§ 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

Aportació d’adob orgànic

creixement com en la distribució i que, un cop segades, només amb les espècies
pròpies de la barreja de sembra, presentin una cobertura uniforme mínima del 80%
(prats).
§ Les gespes subministrades en pans que hagin arrelat uniformement, sense desprendre’s
de la capa de suport de la vegetació.

TASCA

GRUP DE FLOR

En cap cas no serà apta per a la recepció la gespa abans de la primera sega.

ÈPOQUES IDÒNIES DE REALITZACIÓ DE TASQUES I FREQÜÈNCIA
OCT

Reg

4

germinació no obtingui la densitat idònia segons les especificacions del present plec de

1

Entrecavada, escatada i
eliminació de flor seca

1

Poda i pinçament

1

3

1

2

1

2

2

1

1
1

4

4

4

4

4

4

12

12

12

12

1

3

4

80

1

3

3

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

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
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56

Reposició (segons necessitats)

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

2
0

Preparació del terreny
Tipus BAMBÚS,
JONCS, BOGUES

19
2

1

Tractament herbicida químic

ambient de Barcelona, títol 7, article 75-9).

15

1
1

Reg (segons necessitats)

que pugui produir-se durant aquest termini, a excepció dels actes vandàlics (Ordenança del medi

FREQ.
ANY

Perfilat (de vores, tot i que cal
posar separadors)

Reg

El promotor, ja sigui públic o privat, ha de resoldre i esmenar a càrrec seu qualsevol incidència

SET

0

1

SUCULENTES

2

1

Divisió de mata. Plantació

l’obra.

AGO

0

Aportació d’encoixinament
(segons necessitats)

l’espai verd durant el període de garantia d’un any a comptar des de la recepció i acceptació de

2

1

En el cas de les gespes, durant el període de garantia s’han de ressembrar les zones on la

El promotor, ja sigui públic o privat, és el responsable de la bona conservació i el manteniment de

2

1
1

Aportació de terres o àrids
(segons necessitats)

7.5.- Conservació i manteniment durant l’any de garantia

JUL

0

clàusules del present plec de prescripcions.

§ Substitució del substrat necessari

JUN

1

1

Preparació del terreny

Aportació d’adob orgànic

§ Subministrament i implantació del material vegetal de reposició

MAI

Perfilat (de vores, tot i que cal
posar separadors)

vegetals de les mateixes característiques.

§ Retirada i gestió del material vegetal mort

ABR

0

Tractament fitosanitari (segons
necessitats)

En la reposició de material vegetal, es consideren incloses les operacions següents:

MAR

1

Reg de plantació

BULBOSES,
RIZOMATOSES I
VIVACES

FEB

Aportació encoixinament
(segons necessitats)
Entrecavada, escatada i
eliminació de flor seca

Reposició (segons necessitats)

prescripcions.

GEN

0

Dins de l’àmbit de l’execució de l’obra, cal reposar totes les baixes que es produeixin amb
Aquestes reposicions s’han d’executar en els períodes o estacions corresponents, complint les

DES

Aportació de terres o àrids
(segons necessitats)

Plantació

7.4.- Reposició de material vegetal

NOV

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

PARTERRE
SENSE
VEGETACIÓ

Eliminació de fulles i flors
mortes
Tractament fitosanitari (segons
necessitats)

1

Aportació de terres o àrids
(segons necessitats)

Entrecavada i escatada

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Perfilat
GESPA C3

2

2

2

2

2

2

1

Reg*

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

Tractament fitosanitari (segons
necessitats)
1

1

1

1

1

0

Encebament i ressembra

1

1

0

Perfilat

18

GESPA C4

2

Sega i aplicació de retallavores

1

2

4

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

2

2

2

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
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

0
1
0

0
0
0

1
0
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

PRAT

Reg*

2
1

Tractaments fitosanitaris

0

Moviment de jardineres

0

Aportació d’adobs o esmenes
(segons necessitats)

0

1

1

1

1

1

1

Arrabassament i reposició
(segons necessitats)

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

1

4

4

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
0

Arrabassament i reposició
(segons necessitats)

0

Realç i formació (arbrat de 1a,
2a i 3a)
Reg manual (per mantenir
arbrat de 1a)

1

1

Poda de formació

2

2

2

2

2

2

16

1

1

1

1

7

12

12

12

4

60

1

1

1

1

7

0

1

1

4

12

1

0
1

1

0
1

1

1

1

0
1

1

1

1

0
4

2

2

2

2

4

4

8

8

8

8

4

1

1

Poda de manteniment

1

1

Aportació d’adob orgànic

1

1
0

Aportació d’encoixinament
(segons necessitats)
Eliminació de flor
ARBUSTS I
ROSERS

1

1

1

Poda de formació i de
manteniment
Preparació del terreny
(segons necessitats)

1

1

0
4

2

2

2

2

4

4

8

8

8

8

4

56
0

Tractament fitosanitari (segons
necessitats)
Aportació d’adob orgànic

2

1

Entrecavada i escatada

Reg

1

1

Reposició (segons necessitats)

ENTAPISSANTS I

56
0

Aportació de terres o àrids
(segons necessitats)

2
0

1

Preparació del terreny (segons
necessitats)
Reg

1

1

60

Tractament fitosanitari (segons
necessitats)

2

Aportació d’adobs o esmenes
(segons necessitats)

Neteja d’escocells

VORADA
(tanca vegetal)

0

Neteja d’escocells

4

2

Aportació d’adob orgànic

0

1

12

1

2

Poda - neteja d’arbres

Entrecavada i escatada

1

12

Reposició (segons necessitats)

Aportació d’encoixinament

1

1

12

Desbrossament
BOSCANY

Aportació de retenidors d’aigua
en noves plantacions

1

1

12

0

Sega

0

1

1

4

Tractament fitosanitari (segons
necessitats)

12

1

1

2

Tractament fitosanitari (segons
necessitats)

Aportació de terres o àrids
(segons necessitats)

Actuacions a les jardineres
(potes, fustes...)

0

Reg*

2

4

1

1

Preparació del terreny (segons
necessitats)

2

4

0

Aeració i escarificació

2

4

0

Sega i aplicació de retallavores

4

4

1

1

Preparació del terreny (segons
necessitats)

Aportació d’adob orgànic

Reposició de mulch

Eliminació de grafits i cartells

PALMERA VIÀRIA
DE ZP

Encebament i ressembra

Reposició de planta objecte de
vandalisme o morta

Poda de manteniment

ARBRE VIARI de
ZP

1

0

1

1

Reg (segons necessitats)

JARDINERES O
TESTOS

1

2

1

Reposició (segons necessitats)

Reg arbrat i planta resistent

Aeració i escarificació

1

1

Poda de formació

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

1

1

2

1

Desbrossament superfície total
ZONA
NATURALITZADA

1

1

1

0

Aportació d’adob orgànic

0

Tractament herbicida químic
Desbrossament camins

Tractament fitosanitari (segons
necessitats)

1

1

Aportació d’encoixinament
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0
1

1

0
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ENFILADISSES

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

4

2

2

2

2

4

4

8.1.- Condicions generals

1

Els residus són el conjunt de materials i productes no desitjats i sense cap utilitat que es

8

8

8

4

56

Reposició (segons necessitats)

0

Tractament fitosanitari (segons
necessitats)

0

Desherbat de paviment amb
herbicida (segons necessitats)
SUPERFÍCIE
TOTAL D’ÚS I
ESPAI VERD

8

Escatada i desbrossament de
paviments
Neteja del parc (inclou
papereres)
Reposició de sauló (segons
necessitats)

1

1

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

8.- GESTIÓ DELS RESIDUS PRODUÏTS EN OBRA

1

0

Reg
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produeixen en el transcurs de l’execució de l’obra. Inclouen els residus orgànics (restes
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
els residus segons s’indica a la memòria ambiental:
(http://www.parcsijardins.net/public/plecs/GRMA_DEF09.pdf).

0
0

Quadre 64. Treballs de manteniment durant el període de garantia

8.2.- Condicions de la partida d’obra executada
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

Per poder comprovar la gestió dels materials considerats residuals, s’ha de demanar un

§ NTJ 14A: 2002. Especificacions generals de manteniment.

comprovant que ha d’indicar el lloc on s’ha dipositat el producte, la data de recepció, la tipologia

§ NTJ 14B: 1998. Manteniment de palmeres.

del material dipositat i la quantitat.

§ NTJ 14C: 1998. Part: 2. Manteniment de l’arbrat: poda.

Els centres receptors de tractament han de tenir l’aval de l’Administració.

§ NTJ 14C: 1999. Part: 3. Manteniment de l’arbrat: altres operacions.
§ 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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9.- CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE SEGURETAT

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT
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

Ø 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.

Ø 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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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

§ Contractistes, subcontractistes, treballadors autònoms, així com persones i òrgans que
intervenen a l’obra en matèria de prevenció.

imprudències no temeràries que pugui cometre el treballador
§ 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

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

expressats.
§ 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.
El fabricant o subministrador dels productes químics ha de proporcionar la fitxa de dades de

PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

Ø 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.
Ø 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

Ø 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
Contractació

en l’aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals i normativa laboral vigent.
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).

§

Senyals de seguretat d’obres (rètols d’obligació: calçat, casc, guants...)

§

Senyals de trànsit (en cas de desviament de circulació) «consensuats» amb l’autoritat

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
podran contractar amb l’Administració les persones en qui concorren alguna de les
circumstàncies següents... d) Haver estat condemnat per sentència ferma per delictes

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

Proteccions

§

Cintes d’abalisament.

col·lectives

§

Tanques de seguretat.

§

Farmaciola a la caseta o mòdul de vestuari i adreces d’hospitals més propers, ambulàncies,

part de l’empresa contractada, especialment en matèria de cotització a la Seguretat Social,

bombers, etc.
§

contractació de treballadors i prevenció de riscos laborals.

Mútua d’accidents de treball.
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.
Ø 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.
Prevenció de
riscos laborals

§ Art. 40.2: «Els poders públics fomentaran també una política que garanteixi la formació i

De cada treballador:
§

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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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:

que n’hagin estat responsables i als qui, coneixent-los i podent-ho remeiar, no hagin

§ Reial decret 1495/1986, de 26 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat en

adoptat mesures per fer-ho.»

les màquines.

Ø Normativa específica

§ Reial decret 245/89 sobre limitació acústica admissible en les màquines.
§ Reial decret 1215, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de

§ Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. Ordre de 9 de març de 1971 del
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.

seguretat en els llocs de treball (BOE 23 d’abril). Modificat pel Reial decret 2177/2004.

§ Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei

§ 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.

§ Llei 25/2009, de 22 de desembre, que modifica la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus.

§ Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre la protecció de la salut i seguretat dels

§ 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.
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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.
2018

153

Roselló-Sangenís arquitectes. Pl. de la Farga 2, bxs. 1, Barcelona, 08014. Tel. +34 934 215 580 www.rosello-sangenis.com rossa@coac.net

