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A INTRODUCCIÓ

El present plec de prescripcions tècniques té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar i
enumerar les matèries que han d’ésser objecte d’estudi.
Defineix les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la
realització dels treballs, i concretar la redacció i presentació dels diferents ofertes que presentin els
possibles licitadors, per a que aquestes puguin ser admeses, un cop quedi garantida la qualitat, la
coherència i la homogeneïtat.
L'objecte del contracte és la realització de les obres de millora necessàries per a executar el
Projecte d’urbanització del carrer de la Serra d’Ullastrell aprovat pel Ple de la Corporació celebrat en
sessió ordinària en data 20 de juliol de 2016.
És un projecte bàsic i executiu de millora de l’accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques que consisteix en la reforma de la urbanització del carrer de la Serra al nucli urbà
d’Ullastrell per a impulsar la prioritat de circulació invertida i eliminar les barreres arquitectòniques
d’accessibilitat. Al mateix temps es crea una plaça mirador com a punt neuràlgic del poble.
Les obres de tot el Projecte es concentren al tram del carrer comprés entre la plaça Lluís
Companys i la Baixada dels Infants. Es preveu realitzar l’execució de la totalitat de les obres en quatre
fases com a mesura per minimitzar l’impacte de les obres en els veïns i millorar la seguretat de l’obra,
així com, poder repartir la despesa que suposa realitzar el total de l’obra en diferents anualitats.
Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte regir el procediment de
licitació per a l’adjudicació de les obres corresponents a les fases 1 i 2 previstes al projecte
d’urbanització i que són:

Paràmetres de definició de l’obra:
La proposició presentada pels licitadors haurà d’aportar una solució que s’ajusti als següents
paràmetres:
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Adequar-se a les normatives i ordenances municipals vigents.



Tenir en compte criteris de sostenibilitat i d’eficiència energètica i incorporar els criteris
d’integració del manteniment de l’obra a projectar.



Potenciar el criteri d’accessibilitat, que doni resposta a les necessitats de la vida quotidiana,
mitjançant l’aplicació del disseny per tothom per tal de facilitar l’ús de l’espai públic a
qualsevol col·lectiu: criatures, gent gran, persones amb minusvalia física o sensorial, etc.
Adequació al programa d’usos previst per a l’espai a remodelar.
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1a Fase: Plaça – Mirador (150,80m²)
2a Fase: Urbanització del carrer de la Serra (714,50 m²)
(tram plaça de Lluís Companys – carreró de Cal Metge)

Incorporar els criteris de: mobilitat, vegetació, disseny de ferms i pavimentació, traçat,
mobiliari urbà i de càlcul per els serveis, definits en els corresponents apartats del present
plec.



Planificar, si s’escau, la construcció en fases funcionals successives definides d’acord amb
l’Ajuntament i diferenciades totalment dins del projecte d’urbanització.



Realització de les obres necessàries tenint en compte la seguretat i salut dels trebaladors de
l’obra com dels possibles usuaris
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A . M E M Ò R I A D E S C R I P T I VA

0. ANTECEDENTS
Aquest Projecte es redacta a instàncies de l’Ajuntament d’Ullastrell i consisteix en la reforma de la urbanització
del carrer de la Serra al nucli urbà d’Ullastrell d’impulsar la prioritat de circulació invertida i eliminar les barreres
arquitectòniques d’accessibilitat. Al mateix temps que es crea una plaça - mirador com a punt neuràlgic del poble.

1. PROCÉS I DIAGNOSIS PARTICIPATIVA
Previ a la redacció del present projecte d’urbanització del Carrer de la Serra, es va obrir un procés participatiu per
tal que els habitants del municipi poguessin contribuir a mode d’idees i propostes en el desenvolupament
posterior del projecte anteriorment nomenat.
L’agrupació de professionals Col·lectiu Punt 6, recolzat per l’Ajuntament d’Ullastrell i la Diputació de Barcelona,
va ser l’encarregada de dur a terme aquest procés on es van plantejar qüestions com “Quins records de la vostra
quotidianitat penseu que podem revitalitzar l’ús del carrer de la Serra?”, “Quines activitats fèieu al voltant del
carrer de la Serra I amb quines qualitats? O “Com voldríeu que esdevingués la Serra com a carrer i com a espai
de trobada per a la vida quotidiana de totes les vilatanes i vilatans d’Ullastrell?”
La participació va ser exitosa de forma que es va poder redactar un informe final anomenat “Diagnosis
participativa per contribuir al projecte del Carrer La Serra al municipi d’Ullastrell” el desembre de 2014, on
s’incloïen entre d’altres aspectes les propostes en relació de com hauria de ser l’espai de la Serra, que s’havia de
resoldre de la mobilitat o que calia considerar de l’entorn immediat.
La caracterització del nou espai de la Serra proposada, on es feia especial èmfasi que calia tractar-ho com un
espai atractiu,vital, de referència, de trobada i equipat, donant prioritat als vianants, millorant l’accessibilitat,
resolent la percepció d’inseguretat, mantenir aparcaments d’estacionament temporal, etc, són aspectes que
s’han tingut en compte a l’hora de la redacció del present projecte d’urbanització.
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Així doncs, la participació ciutadana en aquest procés a esdevingut el fil conductor a partir del qual s’han abocat i
reflectit

2. ÀMBIT DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ
L’àmbit de les obres d’urbanització incorpora el tram del carrer de la Serra comprès entre la plaça Lluís
Companys i el carreró de Cal Barber.
La superfície de l’àmbit d’urbanització és la següent:
Àmbit total de les obres d’urbanització

865,30 m2

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya

1a Fase:
2a Fase:
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Plaça - Mirador
Urbanització del carrer de la Serra
(tram plaça de Lluís Companys – carreró de Cal Barber)

150,80 m2
714,50 m2
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Es preveu l’execució de la totalitat de les obres en quatre fases com a mesura per minimitzar l’impacte de les
obres en els veïns i millorar la seguretat de l’obra; així com, poder repartir la despesa que suposa realitzar el total
de l’obra, en diferents anualitats:

3. OBJECTIU DEL PRESENT DOCUMENT
L’objecte del present document és el de definir les obres d’urbanització de l’àmbit del projecte abans esmentat i
que abasta al tram del carrer de la Serra comprès entre la plaça de Lluís Companys i la Baixada dels Infants.

4 . E S TAT A C T U A L
a. Topografia
La configuració topogràfica del carrer a urbanitzar es caracteritza per ser un carrer amb poca pendent.
El tram comprès entre la plaça de Lluís companys i el carreró de Cal Metge, corresponent a la fase núm. 2
d’urbanització es caracteritza per tenir una sua pendent en sentit ascendent amb una pendent mitja del 3%.
El tram comprès entre el carreró de Cal Metge i la Baixada dels Infants, corresponent a la fase núm. 3,té una
pendent descendent no homogènia en tot el seu recorregut, sent més pronunciada a l’inici (pendent del 6% i més
suau cap al final.
El terreny on s’ubicarà el mirador es caracteritza per la seva forta pendent en sentint descendent des de el carrer
de la Serra cap el camí rural, oferint unes esplèndides vistes de la muntanya de Montserrat. El desnivell
d’aquesta zona forma un talús de proporcions 5:4, sent 5 la seva base i 4 l’alçada.
b. Geologia
Es considera una hipòtesi d’un terreny format en un 70% per estrats rocosos i un 30% de material d’aportació.
c. La urbanització
L’àmbit d’urbanització de la fase 2 abasta el tram del carrer de la Serra comprès entre la plaça de Lluís
Companys i el carreró de Cal Barber.
Les unions entre els carrers del projecte d’urbanització i els carrers fora de l’àmbit s’executaran de tal manera
que no s’alterin les rasants actuals, evitant així problemes d’accessibilitat.
d. Xarxes de servei
Pel què fa als serveis existent, s’ha realitzat una inspecció visual sobre el terreny per determinar les seves
característiques i traçat. Aquestes dades queden reflectides en la documentació gràfica.

El municipi d’Ullastrell disposa d’un Pla Director de Clavegueram redactat l’any 2012 per la Diputació de
Barcelona. En base a la informació obtinguda sobre les característiques el traçat de la xarxa de sanejament s’ha
elaborat la documentació gràfica.
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e. Xarxa de sanejament

Font: Pla Director de Clavegueram d’Ullastrell

A l’àmbit de la fase núm. 3 hi ha un únic pou de registre davant del carreró que separà els habitatges del núm. 32
i 34. Aquest pou recull les aigües residuals del col·lector de  200 cm soterrat sota el carreró i dóna pas a un
col·lector de  400 cm que condueix les aigües fins al pou existent a la cruïlla entre el carrer de la Serra i la
Baixada dels Infants.
Actualment els baixants pluvials de les cobertes dels habitatges desaigüen directament sobre la via pública.
f. Xarxa d’aigua
A petició del promotor, no s’intervé en la xarxa d’aigua. La xarxa d’abastament d’aigua hi transcorre pel subsòl
essent suposadament de diàmetre 50 mm. A l’àmbit de la fase 2, a tocar de la plaça de Lluís Companys hi ha un
hidrant per l’extinció d’incendis.
g. Xarxa elèctrica
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Ullastrell no disposa de xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals. A l’àmbit de la fase núm. 2 hi ha dos pous
de registre units per un col·lector de  150 cm en el primer tram i un col·lector de  300 cm que, fora de l’àmbit
d’actuació, creua la plaça de Lluís Companys fins al pou existent en el xamfrà entre el carrer de la Serra i el
carrer Prat de la Riba.

La xarxa elèctrica actual és aèria, en alguns casos trenada i fixada a les façanes mitjançant grapes i en d’altres
mitjançant “palometes”. Aquest projecte no preveu la seva modificació.
i.

Xarxa de telecomunicacions

La xarxa de telecomunicacions, en aquest cas de la companyia Telefónica, és aèria i fixada a les façanes. Aquest
projecte no preveu la seva modificació.
j.

Xarxa de gas

Actualment s’estan executant les obres de gasificació del nucli urbà. Per aquest motiu el projecte no preveu fer
cap intervenció en la xarxa de gas.
k. Xarxa d’enllumenat públic
Actualment el carrer de la Serra disposa d’una xarxa d’enllumenat públic aèria amb lluminàries penjades amb
braços a les façanes a excepció del tram de vorera davant del futur mirador, on hi ha fanals alimentats per una
xarxa elèctrica soterrada.
k. Mobiliari urbà
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A l’àmbit de la fase núm. 2 hi ha una cabina de telèfon, cinc papereres i cinc bancs de lames de fusta i braços de
fossa.

5 . D E S C R I P C I Ó I J U S T I F I C A C I Ó D E L A S O L U C I Ó A D O P TA D A .
5.1

FA S E 1 : M I R A D O R

a. Objectius
L’objectiu de la construcció del mirador enfront de l’espai on actualment s’hi ubica l’Ajuntament, és el de crear un
espai per al poble amb una doble funció: per una banda, l’observació del paisatge i la panoràmica que ens
ofereix l’entorn (vistes a la natura, Montserrat, etc) i per l’altre, disposar d’un àmbit en forma de plaça per a
l’organització d’activitats de lleure, culturals, lúdiques o recreatives l’aire lliure lligades al municipi (pregó de
festes, concerts, sardanes, pallassos, concursos, etc).
b. Descripció de les obres
El mirador a executar consistirà en una plataforma volada damunt del talús natural de terreny que existeix
actualment, que mantindrà la cota i rasant del carrer des del que s’hi tindrà l’accés, de forma que no existeixin
cap tipus de barreres arquitectòniques.
Les obres s’iniciaran amb la desbrossada del talús i l’excavació de terres en aquest per a poder-hi situar la
fonamentació a base de sabates de formigó armat. A la vegada, en el perímetre en contacte amb el carrer s’hi
situaran un mur de micropilons per a estabilitzar el terreny i suportar en aquest extrem el forjat que formarà la
plataforma del mirador.
Seguidament, s’hi situaran els pilars de formigó en el tram de terreny de suport del forjat que restarà enterrat per
les terres del talús. Al damunt d’aquest pilars s’hi situaran els pilars d’acer laminat del tipus HEB de diverses
dimensions. Posteriorment, s’hi col·locaran les jàsseres d’acer laminat i seguidament el forjat. Aquest forjat estarà
format per un sostre de biguetes pretesades 30+5 cm i l’extrem que restarà volat es resoldrà amb una llossa
massissa de formigó armat de 30 cm de cantell.
L’espai de plaça mirador presentarà un escenari elevat per a representacions i altres activitats, d’una alçada
respecte la resta de la plaça de 50cms.
A la vegada, s’hi situarà una pèrgola de lames de fusta i estructura d’acer per a la protecció solar dels usuaris,
uns bancs i cadires de fusta i una font.

c. Actuacions prèvies
Per a l’inici de les obres es preveuen les següents mesures:
Tancament de l’àmbit de les obres segons l’establert en el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’empresa
constructora.
Instal·lació de les senyalitzacions informatives fora dels àmbits d’urbanització.
Avís a veïns i afectats de l’inici de les obres.

-

Així mateix, durant l’execució de les obres, els possibles talls de trànsit que es puguin produir fora de l’àmbit
estricte de les obres hauran d’estar previstos i efectuar els avisos corresponents, tant informatius a través de
cartells com l’avís als residents.
Previ inici de les obres, es comprovaran els aspectes més rellevants del projecte: punts d’entroncament de la
xarxa de clavegueram, punts de connexió de les noves xarxes de servei amb les existents, els elements afectats
i descrits en l’apartat corresponent, els enderrocs, etc.
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La barana del mirador estarà formada una estructura de muntants i barrots verticals d’acer per pintar i passamà
de 35x8 cm. Dita barana té l’ intenció d’emfatitzar l’efecte de mirador, ja que es col·locarà amb una inclinació que
permeti a l’observador “abocar-se” sobre el paisatge.

d. Replanteig general de l’obra
En els plànols B2 Proposta d’urbanització. Definició geomètrica queda definit geomètricament el mirador. Aquesta
definició geomètrica s’ha definit en base a coordenades UTM ETRS 89 que implica el replanteig de la totalitat de
les obres amb un equip topogràfic.
Previ inici de les obres, es comprovaran els aspectes més rellevants com els punts d’entroncament de la xarxa
de clavegueram, els elements afectats i descrits en els apartats corresponents.
e. Moviments de terres
Els moviments de terres a realitzar tindran tenen per objectiu l’excavació de part del talús per a ubicació de les
sabates de fonamentació. Un cop executades aquestes, es realitzarà el reblert de terres per a tornar en la millor
mesura possible, l’estat inicial del talús.
L’excedent de terres que si pugui preveure es transportaran a l’abocador legalment autoritzat.
Es preveu l’execució de l’excavació dels pous de fonamentació amb una retroexcavadora mitjana amb martell
picador incorporat.
f. Estructura
Com s’ha comentat anteriorment, l’estructura del mirador estarà formada per:
Fonamentació: sabates de formigó armat fins a trobar la cota resistent del terreny en l’extrem exterior del mirador
i per mur de micropilons rematat amb una biga encep en l’extrem interior en contacte amb el
Carrer de la Serra.
Pilars:

“nans” de formigó armat en el tram enterrat dins el talús i perfils HEB 240, 260 i 320 en el
tram exterior que restarà a l’aire lliure.

Jàsseres:

les jàsseres que suportaran la plataforma del mirador seran de perfils d’acer laminat del tipus IPE
80, 240, 300, 360, 500. A més, l’interior del forjat que formarà dita plataforma inclourà diferents
jàsseres planes de formigó armat.

Forjat sostre:

estarà format per biguetes de formigó pretesat i revoltó prefabricat de formigó 30+5 cm en la part
interior, mentre que a la banda exterior es resoldrà amb llossa massissa de formigó armat de
cantell variable.

Existiran dos tipus de paviments: d’una banda, la totalitat de l’espai destinat a plaça mirador estarà acabat amb
un paviment de formigó remolinat, i per l’altre, l’escenari serà un formigó lliscat. L’objectiu a l’hora de disposar
aquests materials és el d’establir d’uns costos de manteniment nuls de cara al pas del temps.
h- Mobiliari urbà
Es preveu la instal·lació de la paperera tipus Reus de la casa YOR de 70 litres encastades al paviment i
distribuïdes properes a la zona del mirador (no en l’interior d’aquest). La distribució de les papereres queda
reflectit en el plànol B9. Proposta d’urbanització. Vialitat i mobiliari.
Els bancs a col·locar seran de la casa Benito model Neobarcino i color caoba.
Pel què fa als contenidors de deixalles es mantindran els que hi ha actualment, ubicats a la plataforma de
formigó i blocs prefabricats que s’ha construït recentment al costat del camí de sota del futur mirador.
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g- Paviments

i- Xarxes de serveis
· Xarxa de sanejament
Les aigües pluvials que caiguin al damunt de la plaça mirador transcorreran sobre aquest en una pendent del 2%
fins a evacuar pels embornals de recollida d’aigües pluvials situats al centre de la calçada.
· Xarxa d’abastament d’aigua potable
La única instal·lació que es realitzarà per aquesta xarxa serà el desguàs de la font, que estarà format per un tub
de polietilè del tipus ECOPAL de 50 mm de diàmetre interior. El tub es col·locarà sobre un llit de formigó de neteja
de 5 cm de gruix. La rasa tindrà una amplada de 15 cm i s’omplirà de formigó HM-20/P/20/I abocat en massa fins
a una cota 10 cm per sobre de la cara superior del tub.
En els plànols B4. Proposta d’urbanització. Clavegueram i B5. Proposta d’urbanització. Detalls es defineixen les
característiques i traçat de a xarxa de sanejament.

Es preveu la col·locació d’una tapa de registre en l’àmbit de l’escenari de 40x40 cm per a la previsió d’una futura
instal·lació d’enllumenat en aquest àmbit
En el plànol B4. Proposta d’urbanització. es defineixen les característiques i traçat de a xarxa d’enllumenat públic
en aquest àmbit.
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· Xarxa d’enllumenat públic

5.2

FASE 2: URBANITZACIÓ CARRER DE LA SERRA.
TRAM PLAÇA LLUÍS COMPANYS – CARRERÓ DE CAL METGE

a. Objectius
El principal objectiu de la reurbanització del carrer de la Serra és eliminar el salt de cota entre la calçada i les
voreres, aconseguint d’aquesta manera que l’amplada total del carrer estigui a un únic nivell per potenciar la idea
de circulació invertida, donant prioritat als vianants. D’aquesta manera es pretén vitalitzar el centre del poble per
impulsar el comerç i millorar el paisatge urbà.

Proposta fase 2

b. Descripció de les obres
Com ja s’ha dit anteriorment, amb aquest projecte es vol convertir el carrer de la Serra en un carrer a un sol nivell
amb prioritat de circulació invertida.
L’eix proposat ens marca l’inici dels pendents transversals que seran del 2% en sentit ascendent a partir de l’eix i
en direcció a les façanes dels edificis.

El pendent longitudinal del primer tram del carrer, entre la plaça Lluís Companys i el carreró de Cal Barber, es
preveu constant amb una transició en forma de gual amb peces prefabricades de formigó al extrem, en contacte
amb la plaça Lluís Companys, per tal de garantir la continuïtat de la vialitat.
Les aigües pluvials es recolliran a l’eix del carrer, que és on es disposaran els embornals de fosa de 40x40
centímetres.
El paviment de llamborda es disposarà sobre una solera de formigó HM-20/P/20/I abocat en massa, de 15 cm de
gruix i que, a la vegada, descansarà sobre una capa mínima de 20 cm de tot-ú artificial.
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A la part central hi trobem unes franges pavimentades amb llambordí de 2,40 metres d’amplada, emmarcades
per un encintat de peces prefabricades de formigó de 40x20x8 cm col·locades amb morter i que ens serviran per
fer d’encofrat perdut. Aquestes franges tenen una llargada aproximada de 28 metres i ens serviran per donar un
ritme a la nova urbanització.
La resta de carrer es pavimentarà amb llamborda de formigó de 20x10x8, col·locada sobre un llit d’ull de perdiu i
en el sentit perpendicular a l’eix del carrer.

c. Actuacions prèvies
Per a l’inici de les obres es preveuen les següents mesures:
- Tancament de l’àmbit de les obres segons l’establert en el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’empresa
constructora.
- Instal·lació de les senyalitzacions informatives fora dels àmbits d’urbanització.
- Avís a veïns i afectats de l’inici de les obres.
Així mateix, durant l’execució de les obres, els possibles talls de trànsit que es puguin produir fora de l’àmbit
estricte de les obres hauran d’estar previstos i efectuar els avisos corresponents, tant informatius a través de
cartells com l’avís als residents.
Previ inici de les obres, es comprovaran els aspectes més rellevants del projecte: punts d’entroncament de la
xarxa de clavegueram, punts de connexió de les noves xarxes de servei amb les existents, els elements afectats
i descrits en l’apartat corresponent, els enderrocs, etc.
També s’efectuaran cales als diferents punts de la urbanització existent on es preveu el pas de les xarxes de
servei de connexió de la nova xarxa amb la xarxa existent. Aquests punts es determinaran a l’obra segons criteris
i indicacions de la direcció facultativa.
d. Replanteig general de l’obra
En els plànols B2 Proposta d’urbanització. Definició geomètrica queda definida geomètricament la urbanització.
Aquesta definició geomètrica s’ha definit en base a coordenades UTM ETRS 89 que implica el replanteig de la
totalitat de les obres amb un equip topogràfic. En aquest sentit, s’ha diferenciat gràficament la definició
geomètrica pròpia dels eixos dels carrers i la de la resta de la urbanització.
Previ inici de les obres, es comprovaran els aspectes més rellevants com els punts d’entroncament de la xarxa
de clavegueram, els elements afectats i descrits en els apartats corresponents.
e. Enderrocs
En el plànol A3 Estat actual. Xarxa de clavegueram i enderrocs, s’hi indiquen els enderrocs previstos en
l'execució de les obres d'urbanització. Aquests enderrocs corresponen a elements de la urbanització existent al
carrer de la Serra (voreres i calçada, mobiliari urbà i, parcialment, la xarxa de sanejament).
Per a l’enderroc parcial de paviments de calçada, es farà prèviament el tall de serra per facilitar la posterior
connexió amb el nou paviment.

Els moviments tenen per objectiu l’excavació per a la formació de la caixa del vial, l’excavació de rases i pous per
al pas dels serveis i les posteriors compactacions i piconatges, tant de les rases de serveis com de la caixa del
carrer.
L’excedent de terres previst es transportaran a l’abocador autoritzat.
Per a l’execució de l’excavació es preveuran els equips necessaris per evitar les afectacions als edificis existents
dins i fora de l’àmbit. Es preveu l’execució de l’excavació de les rases amb una retroexcavadora mitjana amb
martell picador incorporat.
g. Estructura de ferms
Sobre l’esplanada, que es preveu que sigui del tipus E3, es col·locarà una capa mínima de 20 cm de tot-ú
artificial al 98% del PM. A la zona del paviment de llambordes, sobre aquesta capa es construirà una solera de 15
cm de formigó HM-20/P/20/I, que serà la base del paviment.
Els pendents transversals dels carrers sempre seran del 2% partint de l’eix.
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f. Moviments de terres

h- Paviments
Sobre la solera de formigó de 15 cm d’espessor, primer es farà el replanteig de les llambordes d’encintat de les
franges centrals d’asfalt. Aquestes llambordes es col·locaran mitjançant morter pastat in situ del tipus M-80 per tal
de garantir-ne la seva solidesa. Els encintats de llambordes ens serviran d’encofrat perdut a l’hora d’executar les
franges centrals, que seran de mescla bituminosa (asfalt).
Finalment es procedirà a l’execució de la resta del paviment de llambordes. Aquestes aniran col·locades en sec,
sobre una capa d’ull de perdiu. Per acabar es farà un rejuntat també amb sec amb sorra i ciment.
i- Mobiliari urbà i jardineria
Degut a la proximitat de la plaça – mirador de nova construcció (fase 1), en l’àmbit de la fase 2 no es preu la
instal·lació de mobiliari urbà, aquest queda resolt en la fase 1.
A la zona de la plaça Lluís Companys, es mantindran els arbres existents davant de l’Ajuntament.
j- Circulació viària
Al carrer de la Serra es planteja una circulació invertida, donant prioritat als vianants. A nivell de trànsit rodat es
mantindrà una única direcció. El sentit de circulació serà de la plaça Lluís Companys a la Baixada dels Infants. A
l’inici del tram de carrer, s’habilitaran varies places d’aparcament per persones amb mobilitat reduïda i
motocicletes. Aquest espais reservats per l’aparcament seran senyalitzats horitzontalment mitjançant pintura
sobre el paviment, per poder permetre en un futur, si escau, la seva reubicació.
En el plànol B6. Proposta d’urbanització. Vialitat i senyalització es defineixen les ubicacions de la senyalització
vertical.
k- Xarxes de serveis
· Xarxa de sanejament
S’executarà una nova xarxa de clavegueram per recollir les aigües pluvials del carrer i de les cobertes dels
edificis que actualment desaigüen a la via pública. Aquesta nova xarxa de sanejament estarà formada per un tub
de polietilè del tipus ECOPAL de 350 mm de diàmetre interior. El tub es col·locarà sobre un llit de formigó de
neteja de 10 cm de gruix. La rasa tindrà una amplada de 60 cm i s’omplirà de formigó HM-20/P/20/I abocat en
massa fins a una cota 10 cm per sobre de la cara superior del tub.

Els embornals dels carrers seran fets in situ amb formigó en massa HA-20N, amb marc i reixa de fossa dúctil
tipus Manresa de la casa Benito o similar i claveguerons de tub de polietilè formigonat de diàmetre 160 mm.
En els plànols B4. Proposta d’urbanització. Clavegueram i B5. Proposta d’urbanització. Detalls es defineixen les
característiques i traçat de a xarxa de sanejament.
· Xarxa d’abastament d’aigua potable
A petició del promotor, no s’intervé en la xarxa d’aigua. La xarxa d’abastament d’aigua hi transcorre pel subsòl
essent suposadament de diàmetre 50 mm. A l’àmbit de la fase 2, a tocar de la plaça de Lluís Companys hi ha un
hidrant per l’extinció d’incendis que caldrà mantenir.
· Xarxa elèctrica
El projecte no preveu la substitució de l’actual traçat aeri de la xarxa elèctrica.
En el plànol B5. Proposta d’urbanització. Detalls les característiques de la previsió de soterrament de la xarxa
elèctrica.
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Els pous seran de 80 cm de diàmetre i construïts in situ mitjançant totxo massís de 28x15x5 cm. La base serà
de formigó HM-20/P/20/I abocat en massa. Al capçat dels pous s’hi col·locarà un con reductor de diàmetre 80cm
a 60 cm prefabricat de formigó. Les tapes de registre de la xarxa de sanejament seran de fossa dúctil amb marc
rodó.

· Xarxa d’enllumenat públic
No es preveu intervenir sobre la xarxa d’enllumenat públic aèria. Es mantindran la totalitat de les lluminàries
existents, a excepció de les ubicades a la vorera davant de la nova plaça – mirador.
· Xarxa de gas
Actualment s’estan executant les obres de gasificació del nucli urbà. Per aquest motiu el projecte no preveu fer
cap intervenció en la xarxa de gas.
· Xarxa de telecomunicacions
La xarxa de telecomunicacions, en aquest cas de la companyia Telefónica, és aèria i fixada a les façanes. Aquest
projecte no preveu la seva modificació.

16

Codi Validació: 4FE4WKCXCMH2R67LE29ZCKGQ3 | Verificació: http://ullastrell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 90

Es mantindrà la cabina de telèfon existent.
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6.

Mobiliari urbà

2.

INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA

2.1. Excavacions en qualsevol tipus de terreny
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general de les
obres i les ordres de la direcció de les obres.
La unitat d’excavació inclourà, si s’escau, l’ampliació, millora i rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així com llur
refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives.
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar l’esplanada refinada i
totalment preparada per a endegar l‘execució de l’activitat de construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de
l’excavació. Si l’esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, el director de les obres podrà odrenar
una excavació addicional en subrasant que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les
excavacions.
Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòl de qualitat adequada o seleccionada es garantirà el
comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades de refinament i compactació de l’esplanada i la possible
substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al projecte per
als moviments de terres.
Quan existeixi la possibilitat d’esllavissaments els talussos s’estabilitzaran amb geotèxtil d’armadura de vegetació o amb
hidrosembra. El geotèxtil d’armadura (geotèxtil anisòtrop de poliester no teixit) es consolidarà mecànicament mitjançant
punxonat amb alta relació càrrega-allargament, inalterable a agents orgànics, químics i de fluència mínima, i amb les
característiques següents:

pes per unitat de superfície : p = 350 g/m2

càrrega de ruptura
: f1  40 kn/m

càrrega de treball
: f2 = 13 kn/m
El geotèxtil de vegetació (geotèxtil de poliester no teixit) es consolidarà mecànicament mitjançant punxonat sobre un teixit base
de poliester, amb una trama que permeti la penetració de les arrels de les plantes que germinen en la seva superfície. Les
característiques d’aquest geotèxtil seran:

inalterable als raigs UV

pes per unitat de superfície : p = 160 g/m2

càrrega de ruptura
: f1  13 KN/m

Els següents components i quantitat han de formar part de la mescla d’hidrosembra per m2 de superfície vertical de mur verd.

aigua 18 l/m2

mulch de fibra curta tipus TEXTOMULCH o similar en quantitat d’1 kg/m2 que inclogui:
fibres vegetals de longitud inferior a 30 mm
fertilitzant NPK d’alliberament lent
algues seques
micro i macro nodriments
fixador-estabilitzador
compost amb proporció elevada de llim i argila tipus TEXTOHUM o similar en quantitat de 8 l/m2 que
afavoreixi la retenció d’humitat i serveixi de sòl inicial a les plantes germinades

llavors de plantes herbàcies d’espais apropiats per a la precipitació mitjana, temperatura i orientació del mur verd en
quantitat de 30-40 gr/m2

la hidrosembra s’ha de realitzar fora d’època estival excepte condicions metereològiques favorables o regs

Fig. 1
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La hidrosembra es realitzarà en diverses capes fins aconseguir un gruix total d’1 cm o superior.

Mesurament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils, presos abans i
després dels treballs.
S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s’hagi
d’excavar.
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d’excavació, les excavacions es
consideraran no classificades i s’abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny.
La rectificació de talussos s’abonarà al preu d’excavació del quadre de preus del projecte.
Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o nivells freàtics alts, els treballs
específics que calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavació.
El director de les obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes de les parcel.les, prèvia neteja i
esbrossada d’aquestes. El replè de parcel.les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes.
Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega, el transport a qualsevol distància, l’abocament, estesa i compactació. Si a
criteri del director de les obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, no
essent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport.
La neteja, esbrossada i compactació de les terres dins les parcel.les no seran d’abonament independent.
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els auxiliars i
complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat d’obra, així com les taxes i
cànons dels abocadors.
Els geotèxtils i hidrosembres es mesuraran i abonaran per metres quadrats.
2.2 Reblert
2.2.1 Terraplè

Fig. 2

La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, tot efectuant els
treballs necessaris de refinament i comptactació.
A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural, tot formant esglaons d’amplada superior a
2,5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix.
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Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els materials per a formar
terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat de condicions mínimes d’acceptació dels terraplens.

Fig. 3
Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els mitjans disponibles s’obtingui, en tot el seu gruix,
el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes. S’eliminaran les pedres de
volum superior a la meitat de la tongada.
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant,
sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat facultatiu. En cas que la tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat
excessiva, no s’estendrà la següent i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar.
En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació del sòl natural, consideri que l’esplanada natural
no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix d’esplanada que la direcció indiqui per material seleccionat procedent
de préstecs exteriors o qualsevol altre element portant (geotèxtil o similiar), segons el criteri de la direcció d’obra.
Condicions mínimes d’acceptació dels terraplens
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les condicions de compactació.
A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execució i d’acceptació executats per un laboratori
homologat.

SÒLS
SÒLS
SÒLS
SÒLS
INADEQUATS
TOLERABLES
ADEQUATS
SELECCIONATS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No compleixin
Menys del 25%
Sense pedres
Sense pedres
les condicions
en pes de pedres
de mida > 10 cm
de mida > 8 cm
dels sòls
de mida >15 cm
tolerables
Menys del 35%
Menys del 25% en
en pes de
pes de partícules
partícules de
de mida 0,08UNE
mida <0,08 UNE
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LL < 40
o
LL < 65
i
IP > 0,6LL-9

LL < 40

LL < 30
i
IP < 10

densitat próctor
>1,450 kg/dm3

densitat próctor
> 1,750 kg/dm3

CBR > 3
sòl infable < 2%

CBR > 5
sòls no infables

CBR > 10

Contingut de
matèria orgànica
< 2%

Contingut de
matèria orgànica
< 1%

Sense matèria
orgànica
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Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els sòls es classifiquen segons el
quadre següent:

Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de
granulometria,densitat, capacitat portant i contingut en matèria orgànica. Com a condicions d’acceptació cal dir que no
s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè.
Els sòls per a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix, hauran de ser sòls
adequats els que formen el coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt.
Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima densitat de l’Assaig Próctor Modificat a tota la
zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, com ara pous o embornals).
Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l’Assaig Próctor Modificat.
2.2.2. Pedraplè
Consisteix en l’extensió i compactació de materials petris adequats d’excavacions en roca.
2.2.3 Reblerts de materials reciclats
Consisteix en l’extensió i compactació de granulats reciclats provinents de:
Construccions de maó amb una densitat dels elements massissos superior a 1.200 kg/m3 i amb un contingut final de ceràmica
superior al 10% en pes. El contingut total de les fraccions de matxuca (maó, morter i materials petris) ha de ser com a mínim
del 90% en pes.
Construccions de formigó amb un densitat superior a 2.100 kg/m3 i amb més d’un 95% de matxuca de formigó que no
contindrà elements metàl.lics.
Mixtos (formigó i maó amb elements massissos amb una densitat superior a 1.600 kg/m3, un contingut de ceràmica inferior al
10% en pes i un contingut superior al 95% de fraccions de matxuca de formigó, maó, morter i materials petris. A més, no
contindrà materials metàl.lics.
Prioritàriament naturals (granulars de pedrera amb un màxim del 20% de granulars reciclats de formigó.
En qualsevol cas, s’acceptaran sempre que les seves caràcterístiques corresponguin a les del material natural utilitzat. És a dir,
si es preten substituir un tot-ú artificial per material reciclat, haches ha de cumplir les mateixes prescripcions que el tot-ú
artificial. En cas contrari és funció de la direcció d’obre aprovar o rebutjar la partida.
Aquests materials cal que procedeixin de centrals de reciclatge legalitzades.
Mesurament i abonament
Els reblerts es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats
per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs.
El material a emprar serà en algun cas provinent de l’excavació de la traça; en aquest cas el preu del terraplè inclou la càrrega,
transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent.
En qualsevol dels dos casos esmentats el preu serà únic, sempre que els préstecs s’obtinguin d’excavació de parcel.les del
polígon. El director de les obres podrà autoritzar l’excavació a

Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats, es mesuraran i
abonaran com la resta de terraplens.
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà
el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació, anivellació i la resta d’operacions
necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè.
El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris, i abans de
començar les excavacions haurà de sotmetre a l’aprovació del director de les obres les zones de préstec, a fi de determinar si
la qualitat del sòl és suficient.
Plànols
En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del projecte, el contractista els
justificarà mitjançant els perfils longitudinals i transversals que calguin.
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determinades parcel.les, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavació de préstecs a les parcel.les en cap cas
podrà rebaixar el terreny de les parcel.les per dessota de les cotes de les voreres més pròximes.

2.3 Demolicions
Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció d’una obra o que
sigui necessari fer desaparèixer.
Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel.lats (parcel.les).
La seva execució inclou les operacions següents:





enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses
Seccionament o tall dels col.lector afectat i desviament provisional fins la seva connexió definitiva. En el cas de
cabals reduïts i previa autorització de la D.O. es podrà taponar el col.lector i evacuar les aigües , si fos necessàri,
mitjantçsnt bombament
retirada dels materials resultants a abocadors, plantes específiques o al lloc d’utilització o aplec definitiu

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta dels
documents del projecte.
Execució de les obres
L’execució de les obres comprèn l’enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s’efectuaran amb les
precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de seguretat suficients i per a evitar damnatges a les estructures
existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s’hagin de
conservar intactes, així com els llocs d’amàs.
Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb cura de no malmetre cap dels
elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per vibracions, sorolls, etc.
Mesurament i abonament
Es mesuraran i abonaran segons els preus del quadre de preus núm. 1 del projecte.
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió i el transport a abocadors, plantes específiques o lloc d’utilització, així com
la manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució.
El contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible utilització o d’algun
valor en el lloc que els assigni el director facultatiu de l’obra.
La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la direcció d’obra, es valorarà amb els preus únics
d’excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al quadre de preus.
Fresat
Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per millorar-ne l’adherència amb la nova capa
de paviment.
Mesurament i abonament
Es mesurarà i abonarà per m2 executats.

2.4. Excavació i rebliment de rases
La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i reblir les rases definides al projecte
per a l’execució de la xarxa de clavegueram i d’aigua.
Mesurament i abonament
Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no classificada, de tal manera que
l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit d’excavació.
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa, s’utilitzaran els mitjans
que siguin necessaris per a esgotar l’aigua.
El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de preus o pressupost no
especifiquen el contrari.

23

Codi Validació: 4FE4WKCXCMH2R67LE29ZCKGQ3 | Verificació: http://ullastrell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 23 de 90

El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió, el transport a abocador i la posterior compactació de la capa de paviment
obtinguda, així com la manipulació dels materials, maquinària i mà d’obra necessària per a la seva execució.

Fig. 4
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i els transport de les terres a
l’abocador, a qualsevol distància. La direcció de les obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució de sobreexcavacions per a
evitar les operacions d’apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte d’abonament. L’excavació de rases
s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb l’amidament teòric dels plànols del projecte.
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d’obra
necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d’obres de desguàs, per tal
d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al
lloc d’ús, als dipòsits o a l’abocador, i l’arranjament de les àrees afectades.
Quan durant els treballs d’excavació apareixin serveis existents, els treballs s’executaran fins i tot amb mitjans manuals, per no
fer malbé aquestes instal.lacions, tot completant-se l’excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les canonades
d’aigua, gas, clavegueram, instal.lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense
que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes, sempre que els
serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del projecte o els subministrats per les companyies o els serveis tècnics
municipals.

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, s’obtindran els materials
necessaris dels préstecs, no essent d’abonament els treballs d’excavació i transport dels esmentats materials de préstecs i
estaran inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al quadre de preus, sempre que el pressupost no especifiqui el
contrari.
En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a càrrec del contractista tots els elements
necessaris per a facilitar-lo.
Condicions mínimes d’acceptació
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat igual o superior a la del sòl
tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls adequats o seleccionats.
Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la màxima densitat
obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del mateix terreny a la zona de rasa.
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor
Modificat.
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El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 3). El contractista emprarà
els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que aquests treballs puguin ser objecte
de sobrepreu.

2.5 Conduccions de clavegueram
Els tubs seran uniformes i mancaran d’irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems seran nítides i les superfícies
frontals, perpendiculars a l’eix del tub.
Els tubs se subministraran i es col.locaran amb les dimensions prescrites. Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir
llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat.
Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol altre defecte que
pugui afectar la resistència o estanquitat. En tots els casos, i per diferents tipus de materials (PVC, fibrociment, foneria, gres,
fibra de vidre, polietilè, etc) es compliran totes les condicions del Plec General de canonades de sanejament del MOPTMA i la
normativa (UNE) vigent.
Per a conduccions de formigó, fibrociment, PVC i Polietilè, quan la generatriu del tub es trobi a menys d’1 m d e la línia
divisòria de la subbase amb l’esplanada, caldrà protegir la conducció amb formigó H-150. Aquesta protecció pot ser
innecessària quan els tubs siguin de formigó armat. A més caldrà exigir als tubs la resistència, la qual es mesurarà per la prova
de trenc.
Conduccions de Polietilè
Els tubs seran sempre de secció circular, amb els seus extrems llisos i tallats en secció perpendicular al seu eix longitudinal.
Aquest tipus de tubs no s’utilitzaran quan la temperatura permanent de l’aigua sigui superior a 40ºC.
No presentaran bombolles ni fissures, de manera que, tant la superficie interior com l’exterior tindran una distribució uniforme
de color. La protecció contra els raigs ultravioletas es realitzarà normalment amb negre de corboni incrporat en massa. Les
característiques, el contingut i la dispersió del negre de carboni compliran les especificacions de la UNE 53.131/82. Els tubs
d’aquest tipus es fabricaran per extrusió i el sistema d’unió es realitzarà normalment per soldadura a tope.
Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per acceptar una pressió de treball màxima d’un quilogram per centímetre quadrat (1
kg/cm2).
Pel que fa a les condicions d’estanquitat, la canonada muntada a pressió constant de cinc-cents grams per centímetre quadrat
(0,5 kg/cm2), no experimentarà pèrdues superiors al valor W en litre (l), calculat segons la fórmula següent:
W = Øn . L
essent el diàmetre interior i L la longitud de prova en metres (m).
Execució de les obres

La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació, etc) i l’execució
d’un llit per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al projecte es fixa solera de formigó, la preparació del
terreny per al formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. El formigó tindrà resistència
característica superior o igual a 150 kg/cm2.
Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, es procedirà a la col.locació dels tubs en sentit
ascendent. Tot els tubs del present projecte aniran formigonats fins a 10 cm per sobre la clau.
Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els punts on s’han de construir les connexions al
clavegueram.
Les connexions de desguàs de les parcel.les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la fase d’urbanització. El tub de
connexió, de Ø 30 cm mínim, entrarà dins l’espai parcel.lat en una longitud mínima de mig metre i es taparà en aquest extrem.
La direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la xarxa, així com de localització
d’elements que interrompin la bona circulació de les aigües mitjançant sistemes robòtics, tan abans com després de reomplir
les rases. Si aquestes proves denuncien defectes, que a judici de la direcció d’obra poguessin perjudicar el funcionament de la
xarxa, el contractista estarà obligat a reparar, netejar o executar de nou, a càrrec seu, les seccions defectuoses.
Mesurament i abonament
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L’execució de les obres inclou les operacions següents:

subministrament del tub

preparació de l’assentament

col.locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) i unió dels tubs, incloent peces
especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades.

execució de la junta segons requereixen les característiques del tub

si el segellat de la junta exterior és de formigó H-150 tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu centímetres (10 cm)

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, tot descomptant les longituds de les
interrupcions degudes a arquetes, pous, etc. Al dit mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i
diàmetre del tub.
L’import resultant comprèn el subministrament i col.locació dels tubs, execució de juntes, les peces especials i els
entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades.
Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu abonament, s’entendrà que la solera, el
material d’assentament i recobriment, (formigó fins a ronyons o llit i recobriment de sorra o formigó i connexions dels tubs,
segons el tipus de tub), queda inclòs al preu unitari. Llevat prescripció en contra, el recobriment de reforçament dels tubs amb
formigó H-20, si es fa, serà d’abonament independent per metres lineals (ml).
2.6 Elements singulars del clavegueram
2.6.1. Arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors
Es defineixen com a arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors les obres que completen el sistema de
drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigó, d’obra de fàbrica o de PVC, construïts “in situ” o prefabricats.

Fig. 5

Els “pates” d’accés seran de PE reforçat, alumini o acer inoxidable, segons plànols o criteri de la direcció d’obra
Les tapes i reixes seran d’una sola fosa dúctil i no duran cap element soldat, encolat o afegit amb cargols o reblons. Tindran
tanca de seguretat, s’ajustaran perfectament al marc i aquest al cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es col.locaran de
forma que llur cara superior, amb disseny segons plànols de detalls, quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. A més,
compliran la normativa vigent
Execució de les obres
L’excavació i el replè posterior de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el que es prescriu a
l’article 1.5 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació es procedirà a construir els pous o arquetes i a col.locar els
elements prefabricats, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint especial cura en el compliment de les cotes
definides als plànols o fixades per la direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb el material més adient en cada
cas. Es massissarà amb formigó la part superior del voltant dels pous i arquetes, segons plànols o criteris de la direcció d’obra.
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Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït “in situ” s’utilitzaran formigons tipus H-200 mínim, llevat indicació en
contra als plànols. En cas de prefabricat s’exigirà formigó H-250 (mínim).

Fig. 7
Mesurament i abonament
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes, cambres, sobreeixidors i pous de registre es
mesuraran i abonaran per unitats completes realment executades; el preu inclourà tots els materials i operacions necessàries
per a deixar cada element correctament acabat i connectat
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Fig. 6

2.6.2 Embornals, buneres i interceptors amb reixa
Seran de fàbrica de maó, formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE i EN vigent). S’ha de comprovar
de forma especial que els embornals siguin col.locats als punts més baixos de la calçada, de manera que en cap cas es puguin
formar bassals.
La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb formigó, segons plànols de detall o
criteris de la direcció d‘obra.
Les reixes seran de fosa dúctil i hauran de suportar una càrrega de trencament de 25 Tn.

Mesurament i abonament
Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa l’arqueta o
pou de caiguda d’aigües, la reixa o tapa amb el marc, i l’excavació i rebliment, llevat prescripció en contra.
Els interceptors amb reixa s’abonaran per ml (metre lineal).
Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexió dels embornals i interceptors a la xarxa de
clavegueram es mesurarà i abonarà per ml.
2.6.3 Cunetes canaletes
Les cunetes i canaletes són elements lineals de formigó “in situ” o prefabricat per a la recollida d’aigües pluvials.
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Fig. 8

Prèviament a la seva construcció o col.locació, s’excavarà i anivellarà el terreny i es prepararà el llit d’assentament. Si les
cunetes o canaletes són de peces prefabricades s’assentaran i uniran mtjançant morter de ciment.

Mesurament i abonament
Les cunetes i canaletes es mesuraran i abonaran per ml, el preu inclourà l’excavació i tots els materials i operacions
necessàries per a deixar-les totalment acabades.
Si es connecten a la xarxa de clavegueram es farà mitjançant una arqueta que es mesurarà i abonarà per unitat .

Fig. 10
2.7. Conduccions de drenatge
Definició:
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col.loca en el seu fons un tub per a captació d’aigües
(perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de material filtrant adequadament compactat. Es
construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als límits de calçades amb zones enjardinades.





Llur execució inclou les operacions següents:
execució del llit d’assentament de la canonada
col.locació de la canonada
rebliment amb material filtrant de la rasa de drenatge

Condicions generals:
Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, PVC, o de qualsevol altre material sancionat per
l’experiència.
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La direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs col.locats seran forts , duradors
i lliures de defectes, esquerdes i deformacions.

Fig. 11

Forma i dimensions
La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis seran les assenyalades als plànols o, en tot cas, les que
assenyali la direcció d’obra.
La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran més defectes que els de caràcter accidental o local, sempre que
no suposi reducció de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs.
Execució de les obres
L’excavació de la rasa complirà el que és preceptiu a l’article “Excavació de rases i pous”.
Un cop oberta la rasa de drenatge es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la rasa.
El llit d’assentament serà impermeable o de formigó H-20.
Els tubs es col.locaran en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols.

La direcció de l’obra podrà admetre materials procedents de granulats reciclats de maó, formigó, mixtos i prioritàriament
naturals. La fracció de la matxuca serà superior a 50 mm (fracció gruixuda).
Mesurament i abonament
Sempre que el projecte no especifiqui una altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml) realment
executats. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l’import resultant queda inclosa la preparació
de l’assentament, canonades, material filtrant, compactació, així com qualsevol altra operació necessària per a deixar acabada
la unitat.
Plànols
Qualsevol canvi que es produeixi en la profunditat dels tubs, situació dels pous o de qualsevol altre element de la xarxa de
clavegueram, haurà de quedar reflectida als plànols corresponents.Obres de drenatge especial

2.8 Encreuament de vial
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Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtrant fins a l’altura indicada als plànols, col.locat en tongades de gruix inferior a
vint centímetres (0,20 m) que es compactaran amb elements adients per no fer malbé els tubs ni alterar llur posició.

Definició
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les
simultàniament a la construcció de connexions a parcel.la de clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest motiu,
malgrat que són obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calçada.
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D’aquesta manera s’evitarà
l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada.
Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de formigó adaptables a les que les
envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de pintura de color a la vorada; claus de bronze amb
anagrama del servei, segons plànols o criteri de la direcció facultativa.
En qualsevol cas, es col.locaran a la vorera després de la vorada.
Mesurament i abonament
Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment executats.
S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabament de l’encreuament.
Plànols
Els encreuaments de calçada s’hauran de grafiar en un plànol de planta, tot indicant a quins serveis corresponen, la seva
situació i distància a la cruïlla més pròxima i la seva fondària respecte a la cota superior de la vorada.
2.8.1 Encreuaments d’abastament d’aigua
Quan les conduccions siguin de fibrociment, PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó o amb tubs de
formigó. Per a canonades de foneria n’hi haurà prou amb la protecció de sorra.
El formigó serà H-150 i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat
màxima de l’assaig Próctor Modificat. A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la densitat màxima del Próctor Modificat.

Fig. 12

2.8.2Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitjana tensió i de baixa tensió
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L’alçària mínima entre la generatriu inferior de la conducció i la cota superior de la vorada col.locada serà d’1,15 m, com a
mínim.

Els encreuaments s’executaran amb tubs de Polietilè d’alta densitat o PVC protegits amb formigó H-20. Els materials de
rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases.
La generatriu inferior dels tubs estarà a una fondària mínima d’1,35 m des de la cota superior de la vorada col.locada.
En tots els encreuaments de BT es deixarà un tub de reserva.

Fig. 13
2.8.3 Encreuaments d’enllumenat públic

Fig. 14

2.8.4 Encreuaments de la xarxa telefònica
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Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.E. protegits amb formigó H-20 col.locats a una fondària mínima d’1 m des de la
cota superior de la vorada col.locada.

Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida a l’apartat 2.3. El formigó de
protecció serà H-150 i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats fins aconseguir les densitats
exigides als rebliments de rases. La distància mínima entre la cota inferior del dau de formigó i la superior de la vorada
col.locada serà d’1,15 m.

Fig. 15

Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable compliran amb tot allò que especifiqui la
normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols de detall.
2.9 Subbases
La capa de subbase es col.locarà després d’haver construït els encreuaments de vials de tots els serveis (rases de calçada) i
d’haver acceptat l’esplanada. La subbase col.locada protegirà l’esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la
resta de l’obra i sobre aquesta s’assentaran les bases de formigó de les vorades i rigoles.
Subbase granular
Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del paviment i l’esplanada.
El material podrà ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de graves naturals o granulats
reciclats provinents de formigó i mixtos (formigó i maó).
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2.8.5 Encreuaments de reserva

Fig. 16
Condicions mínimes d’acceptació
La granulometria haurà de complir les següents condicions:




La fracció del material que passi pel tamís 80 m UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel tamís 400 m
UNE.
La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats als quadres 1 i 2.

QUADRE 1 - Tot-ú natural I GRANULATS RECICLATS

50
40
25
20
10
5
2
400 m
80 m

Garbellament ponderal acumulat (%)

TN (50)
TN (40)
TN (25)
TN (20)
100
---------------------80-95
100
---------------50-90
75-95
100
---------------60-85
80-100
100
40-70
45-75
50 - 80
70-100
25-50
30-55
35 - 65
50 - 85
15-35
20-40
25 - 50
30 - 60
6-22
6-25
8 - 30
10 - 35
0-10
0-12
0 - 12
0 - 15

TNA
100
--------60-100
--------40 - 85
30 - 70
15 - 50
8 - 35
0 - 18

QUADRE 2 - Tot-ú procedent d’esmicolament de pedrera
TAMISSOS UNE
40
25
20
10
5
2
400 m
80 m

Garbellament ponderal acumulat (%)

TA (40)
100
75-100
60 - 90
45 - 70
30 - 50
16 - 32
6 - 20
0 - 10

TA (25)
--------100
75-100
50 - 80
35 - 60
20 - 40
8 - 22
0 - 10

A més, el tot-ú natural o el procedent d’esmicolament complirà el següent:
La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de Los Angeles, inferior a 50.
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TAMISSOS UNE

La capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20.
L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a 25.
No contindran argiles, matèria vegetal, margues o altres materials estranys.
Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les condicions següents:



límit líquid inferior a 25 (LL < 25)
índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6)

Quan procedeixi de granulats reciclats, el contingut de fusta serà inferior al 0,5% en pes i a l’1% es restes d’asfalt.
L’inflament serà inferior al 2% i es comprovarà a partir de l’assaig NLT 111/78, d’índex CBR en laboratori.
La subbase s’estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm.
El mòdul de compressibilitat amb càrrega amb placa no serà inferior a 100 per a trànsit T0-T1 i a 80 per a trànsit T2-T3.
A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la densitat màxima obtinguda a
l’assaig Próctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com ara al voltant dels pous,
embornals o elements singulars.
Subbase de sòl-ciment
El sòl-ciment és la mescla, convenientment compactada de sòl, ciment, aigua i eventualment addicions, a la qual s’exigeixen
unes determinades condicions de resistència i duresa i no susceptibilitat a l’aigua.
Quant a les seves característiques, complirà l’apartat 512 del PG 3 i PG 4.
Mesurament i abonament
Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la subbase s’abonarà per metres
cúbics realment col.locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. S’entendrà sempre que el preu comprèn el
refinament, preparació i compactació de l’esplanada, així com totes les operacions, materials auxiliars o maquinària
necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada.

3. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS

Fig. 17
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L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten de forma coordinada
a les zones S de vorera, entre la línia de vorada (V) i la línia que delimita l’espai públic i l’espai parcel.lat (L). La vorada servirà
de referència topogràfica per a construir les xarxes d’abastament d’aigua, gas canalitzat, telefonia, subministrament elèctric en
alta tensió, enllumenat públic, xarxa de baixa tensió o qualsevol altre servei.

3.1 Abastament d’aigua
3.1.1 Canonades
Cada tub portarà impreses les característiques següents:






marca del fabricant
any de fabricació
diàmetre nominal
pressió nominal o de treball
norma segons la que ha estat fabricat

Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de canonada es compliran
totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades d’abastament del ministeri corresponent.
Canonades de fibrociment
Compliran les especificacions previstes al Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament, la norma
UNE 88-203-81 i la norma ISO-160.
Canonades de polietilè
El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma UNE 53.131.
Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exterioment, sense rastre de sediments ni
d’incrustacions.
Canonades de PVC
Les canonades de PVC compliran la norma UNE 53.112.
Canonades de foneria
Les canonades de foneria compliran la norma EN 545.
3.1.2 Unions de tubs
Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitament del tub.
La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs.
Unió de tubs de fibrociment
Les unions entre tubs de fibrociment es faran mitjançant juntes “Gibault”, “RK” o “RKT”.







de Ø 50 mm a Ø 60 mm
de Ø 80 mm a Ø 125 mm
de Ø 150 mm a Ø 200 mm
de Ø 250 mm a Ø 350 mm
de Ø 400 mm a Ø 500 mm

2 cargols
3 cargols
4 cargols
6 cargols
8 cargols

Les juntes “RK” estan constituïdes per un maniguet de fibrociment amb una ranura central per muntar tacs de goma separadors
dels caps de tubs, i dues més per dos anells de goma amb llavis d’estanquitat.
Unió de tubs de polietilè
L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i la interior de la copa de la peça
d’unió.
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl.lic, premsat sobre la superfície exterior del tub per
un sistema de con o rosca.
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps de tub.
Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura.
L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a temperatura controlada i el premsat
dels tubs entre si.
Unió de tubs de PVC
Les unions entre tubs de PVC es faran per unió química amb adhesius o per unió elàstica amb conformat del cap i junta de
goma.
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Les juntes “Gibault” estan constituïdes per un maniguet, dues brides de ferro colat i dos anells tòrics de goma per produir
l’estanquitat. Les brides es collen entre si per mitjà de cargols, tot premsant els anells de goma contra el maniguet. El nombre
de cargols per junta serà:

La realització de les juntes amb adhesius es farà tot netejant primer la superfície exterior del cap del tub i la interior de la copa
amb dissolvent, aplicant després l’adhesiu, tant al tub com a la copa, en quantitats adequades per evitar excessos que podrien
produir la corrossió al tub, i acoblant immediatament el tub a la copa.
Per a realitzar les juntes elàstiques es netejarà curosament el cap del tub i la copa i s’acoblaran.
Unió de tubs de foneria
Les unions entre tubs de foneria es faran tot introduint el cap del tub dintre d’una copa, i s’hi interposarà material de junta.
Com a material de junta s’empraran normalment anells d’elastòmer.
3.1.3 Peces especials
Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de foneria mal.leable.
S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada la marca del
fabricant.
S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió interior.
L’acoblament es farà pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb pletines.
Els materials a emprar per a cada classe de tub seran:


per a tubs de fibrociment
ferro colat
per a tubs de polietilè
polietilè

per a tubs de PVC PVC

per a tubs de foneria
foneria
Els collarins de derivació per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol tipus de tub.


Corbes
Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l’eix de tres vegades el radi interior del tub, com a mínim.
Cons
S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents.
Derivació en T
Es faran les derivacions de més de 50 m de diàmetre; no podran produir cap estrangulació
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Collarins
S’empraran per a construcció de connexions en fase d’urbanització secundària i en general per a les derivacions de menys de
40 mm de diàmetre.
Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la canonada i el collarí,
s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collarí al tub amb dos cargols.

Fig. 18

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal.lacions i aïllament del sector de la xarxa.
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, com ara: fosa grisa, fosa modular, bronze,
acer fos, acer inoxidable i elastòmer.
El cos de la vàlvula serà de foneria de primera qualitat o d’acer modelat i haurà de ser prou resistent per suportar sense
deformació les pressions de servei i les sobrepressions que es puguin produir; per tant, cal que s’hagin provat a fàbrica, a una
pressió mínima de quatre vegades la pressió de servei. Tot el material de foneria estarà pintat.
Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió nominal sobre una única
cara, sense esforços excessius.
Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc., seran d’acer o bronze i estaran perfectament
ajustades.
Els elements de goma o cautxú o d’altres materials inalterables seran resistents a l’erosió i la corrosió.
Els models que es proposin seran sotmesos a l’aprovació del director de les obres.
El tancament serà estanc en totes les vàlvules.
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3.1.4 Vàlvules

S’instal.laran segons indicacions de la companyia subministradora. Es col.locaran dins d’arquetes quan no portin eix telescòpic
i, si en porten, es col.locaran directament al terra amb un trampilló a nivell del paviment que permetrà accionar-les. Les
arquetes estaran proveïdes de marc i de tapa de ferro colat (amb anagrama indicador del servei), amb tanca de seguretat i de
dimensions que permetin la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total, sense malmenar
l’arqueta.
Vàlvules de comporta
S’empraran diàmetres compresos entre 40 i 400 mm. Tindran el cos de foneria modular o foneria grisa per a pressions
nominals fins a 25 kg/cm2 i d’acer fos per a pressions superiors. L’eix serà d’acer galvanitzati fet d’una única peça i la tija de
fixaciò d’acer inoxidable.
La femella serà de bronze.
El bagant, del mateix material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície d’elastòmer. L’accionament sense càrrega es
podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran prou resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió
nominal sobre una única cara.
La unió als tubs es farà amb pletines o bé amb colls i unions “Gibault”.
Si la xarxa és de polietilè, convé que la vàlvula porti incorporat un tros de tub de PE a cada extrem, per evitar pèrdues per les
dilatacions.

Fig. 19
Vàlvules de papallona
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a aquestes, per diàmetres iguals
superiors a 200 mm.
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L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer.

El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2, i d’acer fos per a pressions superiors.
La papallona serà del mateix material que el cos. L’eix serà d’acer inoxidable. La tanca es produirà per pressió sobre una
superfície d’elastòmer entre la papallona i el cos.
L’accionament es farà sense esforç apreciable, i si el diàmetre o pressions de servei exigeixen esforços considerables,
s’accionarà per mitjà d’un reductor.
Inclourà senyalització de la posició d’obertura o tancament de la papallona.
La tanca sempre serà estanca.
Vàlvules de retenció
Seran de tipus de comporta oscil.lant senzilla o doble.
El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg kg/cm2, i d’acer fos per a pressions
superiors.
Quan siguin de dues comportes estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre juntes d’elastòmer.
La tanca sempre serà estanca.

Purga
Anomenem purga a la unitat formada per una vàlvula de descàrrega i una vàlvula de retenció connectada a la xarxa de
clavegueram mitjançant tub  63mm.
El cos d’ambdues vàlvules serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2, i d’acer fos per a
pressions superiors.
Ventoses
El cos serà de foneria modular per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2.
Aquestes vàlvules s’instal.laran dins d’una arqueta, si s’escau, que serà d’obra i amb marc i tapa de foneria, si no porten eix
telescòpic i trampilló.
Boques de reg
El cos serà de ferro colat.
Les aixetes seran de bronze.
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Fig. 20

El ràcord serà d’endoll ràpid segons la norma UNE 23-400 d’aleació d’alumini o bronze, DN 45 o 70.
S’instal.larà dins d’una arqueta que podrà ser d’obra o estarà formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat desmuntable.
Comptadors per a les boques de reg
El tipus de comptador serà el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcarà els criteris per a la seva instal.lació,
conjuntament amb la direcció d’obra.

Fig. 21
3.1.5. Hidrants
Els hidrants s’han d’ajustar a les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’instal.lacions de protecció contra incendis.
La seva localització serà senyalitzada d’acord amb el que estableix l’annex a la norma UNE 23-033.
Hidrants soterrats

S’instal.laran dins d’una arqueta d’obra, que comprèn una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll ràpid, segons la norma UNE
23-400.
Es proveirà de tapa de ferro colat 600 m amb marc i serà de color vermell per la cara vista. Així mateix, la seva situació anirà
senyalitzada per una placa indicativa vertical, segons la normativa de Bombers.
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El tipus d’hidrant serà de 100 mm de diàmetre. La distància entre 2 hidrants no serà superior a 150 m.

Fig. 22
Hidrants aeris

Fig. 24

Fig. 23
El cos serà de fosa modular o fosa grisa. La connexió a la xarxa estarà a 1 m sota terra accionada per un eix d’acer inoxidable.
Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de tancar, per evitar que el gel la pugui deixar fora
de servei en un moment de necessitat, i d’un sistema d’autobloqueig.

Rases
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3.1.6 Execució de les obres

Les rases per a instal.lació de canonades tindran una
amplada mínima de 50 cm i una fondària suficient per a
instal.lar la canonada, de forma que quedi una alçada
mínima entre la generatriu inferior de tub i la superfície de
100 cm quan s’instal.li sota voreres. Se situarà a la seva
posició correcta i prendrà com a referència la cota superior
de la vorada col.locada.

Fig. 25

El fons de la rasa en voreres s’anivellarà tot estenent una capa de sorra, sauló o greda de 10 cm, com a mínim.
Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauló, greda o terres garbellades, exemptes de
pedres superiors a 10 cm, segons la direcció d’obra, i es compactaran perfectament els costats del tub.
La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec segons normativa de l’apartat 1.5 “Rebliment de
ases”.
La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm de terra sobre tub. S’exigirà una densitat superior al 95% de
la màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat.
Quan la rasa pertanyi a una encreuament de vial es tindran en compte les especificacions de l’apartat 1.9.1.

Arquetes per a vàlvules (dimensions mínimes)
Les arquetes que es facin “in situ” a sota les voreres, per a vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm i fondàries d’1 m com a
màxim, seran de planta quadrada amb unes dimensions interiors mínimes de 0,50 x 0,50 m i paret d’obra de 15 cm de gruix. El
trampilló d’accés serà de ferro colat amb marc del mateix material, forma quadrada i d’un mínim de 40 x 40 cm.
Les arquetes que es facin “in situ” per a vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm i de fondària d’1 m fins a la part
superior del tub, seran de planta quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com
a mínim de 0,70 m interior. La paret serà d’obra de 15 cm de gruix. La trapa d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix
material.
Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descàrrega per al seu pas.
Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim una arqueta per a poder recollir l’aigua que hi entri.
També poden ser prefabricades; en aquest cas s’adaptaran a les característiques de la vàlvula que continguin.
En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la companyia
concessionària.
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Per a les canonades instal.lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior.

Fig. 26
3.1.7. Mesurament i abonament
Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües es mesuraran i abonaran per
metre lineal realment construït. S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de sorra, formigó, part
proporcional de juntes, peces especials, proteccions i tots els materials, maquinària i operacions necessàries per a deixar les
obres amb la qualitat definida als apartats anteriors. Únicament les arquetes, vàlvules, ventoses, hidrants, boques de reg i
connexió a xarxa existent s’abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui
d’aquesta manera. En les purgues també estarà inclòs el tub entre les vàlvules, el de connexió al clavegueram i a la xarxa
d’aigua, les connexions i part propocional de peces especials.
3.2

Xarxes d’energia elèctrica i d’enllumenat públic

Seran també d’obligat compliment les normes particulars de la companyia subministradora, així com la legislació que
substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es promulgui amb
anterioritat a la contractació de la present obra.
Permisos, llicències i dictàmens
El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada en servei de les
obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur obtenció i de visat del projecte d’enllumenat
públic, del col.legi professional corresponent.
El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació prèvia del projecte i
l’autorització de posada en servei del Departament d’Indústria i Energia o estament en qui delegui.
3.2.2 Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal.lació, el contractista presentarà al director de l’obra els catàlegs,
cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra.
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la direcció de l’obra. Aquest control previ no
constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la direcció de l’obra, àdhuc després de ser
col.locats, si no compleixen les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, i podran ser reemplaçats per d’altres que les
compleixin.
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Compliran els reglaments esmentats a l’apartat 1.3.2 del Plec de Condicions Tècniques Generals.

Els materials rebutjats per la direcció de l’obra, si fossin replegats o col.locats, hauran de ser retirats pel contractista,
immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició la direcció de l’obra podrà manar de retirar-los pel mitjà que
cregui oportú a càrrec de la contracta.
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin avariats, amb
defectes o deteriorats.
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin en aquest Plec de Condicions,
seran del tipus i qualitats que utilitzi nornalment l’empresa subministradora d’electricitat, i previ el vist i plau del director de
l’obra.
Abans d’instal.lar qualsevol material, caldrà presentar els següents certificats:
Cables
Protocol d’asaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. Registre d’empresa emès per AENOR segons ISO 9000.
Bàculs i columnes:
Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus d’acer, característiques del galvanitzat, etc.)
que figurin en aquest Plec de Prescripcions, plànols i altra documentació d’aquest projecte. Certificat de conformitat a normes
segons RD 2642/1985.
Certificat de colada
Justificació de la qualitat del fil de la soldadura, mitjançant certificat emès pel proveïdor.
Llumeneres
Certificats de conformitat a normes i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen el llum,
concretament del reflector.
Corbes fotomètriques.
Làmpades
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux lluminós.
Equip d’encesa
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies.
3.2.3.

Enllumenat públic

3.2.3.1 Condicions dels materials

Fig. 27
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Llumeneres tancades
Seran les pròpies de l’enllumenat públic, amb possibilitat d’anar
en bàcul o en columna, i amb capacitat per a posar-hi l’equip
elèctric de doble encesa.

Seran tancades amb un grau de protecció IP-44 com a mínim, classe I. L’hermeticitat del grup òptic serà mínim IP-65. Quan
siguin accessibles, seran de classe II.
Tots els materials seran inalterables a la intempèrie.
La part estructural o cos principal de la lluminària, constarà de peces d’alumini injectat a pressió, segons UNE 38269. Aniran
convenientment pintades a l’exterior i la pintura complirà els següents valors: classe 0, segons UNE 48032 amb lluentor a 60º >
83% + 5, segons UNE 48026 o normes equivalents.
El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluetat i anoditzat. El seu gruix serà com a mínim d’1,2 mm, el qual, una
vegada conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d’1,0 mm. El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre micres,
segons UNE 38017.
La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim “BONA”; segons UNE 38016 o 38017.
Tindrà un tancament de protecció mínima IP-65, que garanteixi la conservació de les qualitats òptiques.
El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable.
El tancament serà de vidre trempat, pla o de forma lleugerament corbada o prismàtic, resistent al xoc tèrmic i al mecànic.
Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc. seran de material no oxidable.
El rendiment fotomètric del reflector amb el seu vidre de tancament, serà més gran del 70% per a les làmpades d’ampolla
transparent, de forma tubular o el.líptica, de vapor de sodi d’alta pressió o halogenurs. Aquest rendiment serà més gran del
60% quan l’ampolla de la làmpada sigui amb recobriment fosfòric. Independentment d’aquests paràmetres, com a mínim s’han
d’obtenir els resultats lluminotècnics projectats.
Les mides de les llumeneres no seran mai inferiors a les que figuren als plànols.
El compartiment d’auxiliars elèctrics incorporat en el mateix aparell haurà de permetre el muntatge amb amplitud dels elements
elèctrics i el seu funcionament a la temperatura adient, que en cap cas serà superior als 60º C d’ambient. El grau de protecció
del compartiment d’auxiliars elèctrics serà igual o superior a IP 44, segons EN 60598.
Les juntes emprades per aconseguir l’hermeticitat del bloc òptic, seran de materials elàstics que no puguin patir alteracions a
temperatures de fins a 120º C.
El portallànties serà de porcellana, fabricat segons la norma UNE 20.397-76, muntat a l’armadura mitjançant un mecanisme
que pugui permetre la seva regulació, tant horitzontalment com vertical, adequant-lo al tipus i potència de la llàntia i per a
distintes distribucions del feix de llum.
Totes les parts metàl.liques seran no oxidables.

El dimensionat de la llumenera i els materials emprats hauran de garantir que, després d’un període de 10 hores de
funcionament a temperatura ambient de 25º C, cap punt dels distints components registri una temperatura superior a l’admesa
per la norma UNE EN 60598.
Llumenera esfèrica
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El dispositiu de subjecció de la llumenera haurà de tenir un mínim de tres punts de suport que assegurin que la posició de la
lluminària no variarà per agents fortuïts i serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al de la llumenera equipada.
La instal.lació elèctrica interior de la llumenera es realitzarà amb materials resistents a les altes temperatures, amb cable
tricapa de poliester fibra de vidre.

Tindrà el globus difusor de polietilè d’alta densitat o
policarbonat, opal resistent a l’impacte (IP 9) i a l l’envelliment
per acció de la radiació ultraviolada.

Fig. 28
La base portaglobus serà de foneria d’alumini, prevista per a allotjar l’equip d’encesa, el portallànties i la xapa reflectora.
Amb deflector-reflector incorporat per tal d’evitar al màxim la llum cap amunt i augmentar el rendiment lumínic cap a la calçada.
Projectors
Seran especialment dissenyats per a llums de descàrrega, d’elevada estanquitat i resistència mecànica.
El sistema d’obertura serà de tancament ràpid, sense necessitat d’eina per als projectors amb grau de protecció del sistema
òptic IP 65, o amb eina senzilla per als de grau de protecció IP 66.
Tindran capacitat per allotjar l’equip, d’alt factor i doble nivell.
L’armadura serà de fundició d’alumini o alumini extrusionat i anoditzat, o de polímers tècnics reforçats amb fibra de vidre.
Els allotjaments dels equips permetran posicionar els portallànties segons els diversos tipus de reflector, admetent també la
possibilitat d’allotjar làmpades de doble contacte.
Estaran proveïts de borns de connexions, amb regletes i presa de terra, i entrada de cables per mitjà d’una premsa-estopa amb
curts-circuits seccionables per cartutx fundible, fins a una grandària de 10 x 38 mm.
El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluetat i anoditzat. El seu gruix serà com a mínim d’1,2 mm, el qual, una
vegada conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d’1,0 mm. El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre micres,
segons UNE 38017.
La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim “BONA”, segons UNE 38016 o 38017.
Serà de fàcil substitució, amb reglatge de la làmpada incorporat.

El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable.
El tancament serà de vidre trempat pla, de 3 mm de gruix mínim.
Hi haurà una junta d’hermeticitat de silicona o etilè propilè terpolímer (EPDM) entre el tancament de vidre i l’armadura,
dipositada perimetralment en una canaleta adequada.
El grau de protecció del projector serà IP-65 o superior.
El portallànties serà de porcellana, de gran qualitat, muntat damunt d’un suport de xapa no oxidable, que permeti diverses
graduacions de reglatge en sentit vertical i longitudinal per a diversos tipus de llums i de repartiments lluminosos.
Tots els materials seran inalterables a la intempèrie.
Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material no oxidable.
La direcció d’obra indicarà al contractista el tipus de llumenera o projector que, d’acord amb aquest plec, s’ajusti a les
necessitats de l’Ajuntament.
Balastos
Característiques físiques:
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Tindrà un tancament de protecció mínima IP-65, que garanteixi la conservació de les qualitats òptiques.

Tots els balastos hauran de portar clarament marcades les següents indicacions:

Marca d’origen

Número de model o referència del fabricant

Tensió nominal, freqüència i corrent d’alimentació

Temperatura de treball nominal màxima Tw

Potència nominal i tipus de llum

Augment de la temperatura nominal del balast

Tipus interior o exterior
Característiques constructives:







Els balastos hauran de ser construïts amb:
Xapa magnètica de baixa pèrdua
Conductors esmaltats classe 2 H 180º C
Impregnació al buit amb resines epoxídiques
Materials de plàstic (bobines i tapes) amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O)
Construcció cuirassada per a ser exempts de fluix dispers

Característiques normatives:
Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents:



CEI 922 o UNE 20922 (Balastos per a llums de descàrrega). Prescripcions generals i de seguretat.
CEI 923 o UNE 20923 (Balastos per a llums de descàrrega). Prescripcions de funcionament.

Arrencadors
S’utilitzaran arrencadors temporitzats per a estalviar un perllongat cansament per alta tensió, perjudicial per a l’equip o la línia,
així com perills innecessaris.
Característiques físiques:
Tots els arrencadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents:









Marca d’origen
Número de model o referència del fabricant
Senyal que indiqui el valor del pic de tensió-producció
Tensió nominal, freqüència
Temperatura de treball nominal màxima Tw
Potències i tipus de llum
Augment de la temperatura nominal de treball t.
Indicació de la capacitat de càrrega






Components electrònics de qualitat professional
Pot de plàstic amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) o pot d’alumini
Protecció amb resines epoxídiques o vernís de poliuretà classe V-O, com a protecció contra ambients agressius
Un impuls per període de xarxa com a mínim

Característiques normatives:
Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents:



CEI 926 o UNE 20066 (Aparells arrencadors i cebadors excepte els d’efluvis). Prescripcions generals i de seguretat.
CEI 927 o UNE 20067 (Aparells arrencadors i cebadors excepte els d’efluvis). Prescripcions de funcionament.

Condensadors
Característiques físiques:
Tots els condensadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents:
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Característiques constructives:








Capacitat nominal i tolerància
Tensió nominal
Quan s’hi munti una resistència de descàrrega o un fusible s’hi posarà el símbol corresponent
La freqüència nominal o gamma de freqüències
Temperatura nominal mínima i màxima
El seu símbol, si el condensador és auto-regenerable

Característiques constructives:





Estaran fabricats amb film de polipropilè metalitzat sobre nucli estable
La carcassa serà d’alumini o plàstic de poliamida autoextingible VZ
No es faran servir POB ni cap altre material contaminant. La fabricació es realitzarà en sec i, només quan la
instal.lació ho requereixi, es faran servir resines especials de poliuretà autoextingible VZ
Amb resistència de descàrrega o amb fusible

Característiques normatives:



Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents:
CEI 1048 o UNE 61048 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de fluorescència i altres
llums de descàrrega). Generalitat i prescripcions de seguretat.



CEI 1049 o UNE 61049 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de fluorescència i altres
llums de descàrrega). Prescripcions de funcionament.

Proteccions
A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal.larà una placa de terra a cada punt de llum i quadre. Unint tots
les plaques es disposarà una presa de terra, formada per cable de coure nu de trenta-cinc mil.límetres quadrats (35 mm2) de
secció. Les plaques i el cable aniran soterrats directament a terra, i a cinquanta centímetres (0,50 m) de profunditat, com a
mínim.
Totes les unions es faran amb soldadura al.luminotèrmica d’alta temperatura de fusió.
La unió de la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. No hi haurà cap unió
entremig de dos punts de llum.
A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de defecte.
S’utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals anirà donada pel valor obtingut de la resistència a terra de les
masses.
La instal.lació de tots els elements a l’interior de la llumenera, així com la resta de la columna, fa que tota l’operació sigui
inacessible i que facin falta eines especials per a llur manipulació.

Els canvis de secció de les línies es faran dintre de les caixes de connexió. No es permetrà la unió de conductors dintre de les
arquetes de pas de carrers ni dels tubs de pas de les línies.
La caixa serà de material aïllant no propagador de la flama i no higroscòpic i tindrà els borns
Cada caixa disposarà, com a mínim, del següent:



curts circuits unipolars amb llurs corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als cables que pugin fins a la
llumenera
borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d’alimentació i derivacions que figuren als
plànols

Tots els elements de la caixa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl.lics de la columna. La cargoleria serà de
material inoxidable.
Centre de maniobra i comptatge
Es defineix com a centre de maniobra i comptatge el conjunt d’instal.lacions que calen per a la correcta maniobra d’encesa i
apagada de la il.luminació, així com per llur control i mesurament.
Principalment, consten dels elements següents:

Cèl.lula fotoelèctrica per a la maniobra automàtica i interruptor horari
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Caixa de connexió en columna
S’entén per caixa de connexió en columnes el suport i elements de protecció i entroncament que s’instal.laran en cada
columna.
Cada punt portarà la seva caixa de connexió a la base de la columna, amb els seus borns i fusibles. Les caixes aniran
agafades a la columna mitjançant cargols no oxidables; els conductors arribaran fins a l’interior de la caixa de connexió amb
tota la seva secció (coure, coberta, aïllaments i armadura). La grandària de les caixes de connexió s’adaptarà a les seccions de
les línies que les connecten.




Quadre elèctric amb contactors, interruptors, comptadors, fusibles, relés i transformadors d’intensitat i tensió, en el
seu cas
Armari de protecció
Contactors:
Seran trifàsics, d’accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament dimensionats, que permetran
efectuar un nombre considerable d’interrupcions. El consum en servei de la bobina d’accionament no serà
superior a seixanta (60) VA. Compliran les Normes VDE-0665 i 0660.

Seran els homologats per la companyia subministradora.

Fusibles:
Seran de tipus protegit per evitar projeccions de formació de flama, i no podran sofrir deterioraments més que en les
peces fusibles pròpiament dites, o en la part destinada a apagar l’arc.

Interruptors:
Seran de coure o llautó, de valor doble, almenys, a la intensitat del circuit elèctric real. No podran tancar-se per
gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexió interior, amb comandament
frontal per estrep i de ruptura brusca.

Interruptors de puenteig de contactors:
Seran de coure o llautó, de valor doble, almenys, a la intensitat del circuit elèctric real. No podran tancar-se per
gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexió interior, amb comandament
frontal per estrep i de ruptura brusca.

Interruptor horari:
Serà del tipus astronòmic, digital i programable. Com a mínim disposarà de:
circuits per a la connexió del sistema d’estalvi energètic (reductor de flux, reductor de tensió, circuit de mitja
apagada...)
circuit especial per a connexió i apagat de qualsevol circuit auxiliar amb programació astronòmica o horària
quadrant de visualització d’horaris i funcions
reserva de marxa de més de 1.500 hores (bateries de NICd)
protegit davant de les pertorbacions elèctriques

Conductors:
Seran de coure 750 V, no propagadors de la flama ni de l’incendi i sense emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius
(UNE-21.031).

Plaques de terra:
Tots els centres de distribució portaran connectades a terra totes les parts metàl.liques.
La resistència de posada a terra no serà superior a deu ohms (10), havent de col.locar, si fos necessari, més plaques
a terra.
Les plaques a terra seran segons el Reglament electrotècnic de baixa tensió.

Armaris metàl.lics:
Els armaris seran de xapa d’acer inoxidable, de 2 mm de gruix, pintats exteriorment amb el color normalitzat
RAL-7002 . La direcció facultativa podrà optar per un altre color normalitzat d’acord a l’ET propera.
Recorrent el quadre en sentit longitudinal es disposarà un conductor de coure nu de cinquanta mil.límetres quadrats
(50 mm2), al qual serà connectada la carcassa de l’armari, així com totes les parts metàl.liques, com ara les portes,
els suports, etc. Aquest conductor anirà unit al circuit general de terres de l’enllumenat.
L’armari tindrà un sostre especial, per evitar la caiguda d’aigua per degoteig, i ranures per a la ventilació.
Hi haurà previstos dos allotjaments separats, un per a les instal.lacions pròpies de la companyia subministradora, i un
altre per a les instal.lacions de protecció de línies. La zona destinada a la companyia subministradora es farà seguint
les seves indicacions.
Tots els components aniran dins de mòduls de doble aïllament amb fons de poliester reforçat amb fibra de vidre i
tapes transparents de policarbonat, amb les característiques següents:
doble aïllament
resistència d’aïllament > 5 M
rigidesa dielèctrica > 5 kV
autoextingible (UNE 53315)
IP 659 (UNE 20.324)
ICPM, diferencials, magnetotèrmics, interruptors i rellotges, amb finestres provistes de tapes
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La connexió entre si de tots els elements s’efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui seguir fàcilment qualsevol
circuit, marcant-se les diferents fases amb colors internacionals, i amb altres colors els fils corresponents als circuits secundaris
de maniobres. Cada conductor s’indetificarà en ambdós extrems de forma indeleble.
Protegit contra contactes directes i indirectes segons la instrucció MI BT 021.
Borns de sortida de 35 mm2 de secció i premsa-estopes per a cada línia de sortida.
Bossa-suport amb esquema elèctric plastificat.
Equip estabilitzador-reductor de tensió per a instal.lacions elèctriques d’enllumenat
L’equip haurà de complir les especificacions mínimes següents:

tensió d’alimentació.........................................
3x380 V amb neutre

marges de regulació:
amb U de sortida nominal................................
+39% - 5%
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Fig. 29

amb U de sortida en règim estalvi VM.............
+18% - 20%
amb U de sortida en règim estalvi VSAP.........
+10% - 24%
marges de freqüència......................................
48 Hz a 63 Hz
precisió de la tensió de sortida.........................
+/- 2% en qualsevol estat de funcionament
estabilització.....................................................
regulació independent
per fase
distorsió armònica.............................................
nul.la
rendiment..........................................................
superior al 97%
temperatura ambient de treball.........................
-40º a 45º C
humitat relativa.................................................
0% al 95% no
condensada
altitud màxima de funcionament.......................
2.400 m.s.n.m.
factor de potència admissible............................
0,5 induc. a 0,7
capacitiu
proteccions d’entrada........................................
magnetotèrmica per fase
ind. òptiques per fase en l’equip.......................
U de xarxa present
U en borns de sortida
l’equip estarà dotat de by-pass automàtic
disposarà d’una sistema ràpid d’assaig per efectuar els ajustos d’instal.lació de forma ràpida i precisa
no disposarà de sistemes de transmissió, servomotors, engranatges i corretges.
disposarà d’un limitador de puntes de corrent d’arrencada per eliminar els possibles disparaments dels ICP
haurà de disposar de la possibilitat d’ajust de la tensió de sortida a un valor qualsevol desitjat, dins de la tolerància
d’alimentació de les làmpades.
la velocitat de correcció de la tensió en estabilització serà inferior a 250 ms.
l’equip serà totalment electrònic i no disposarà de sistemes de transmissió, servomotors, engrantages i corretges, etc.
incorporarà control per microprocessador
disposarà de comunicació mitjançant interface RS 485 el qual permet l’ajust des d’un ordinador a un sistema de control
d’enllumenat centralitzat

























Cables per a enllumenat públic
Els cables que s’empraran per a l’enllumenat públic seran de coure electrolític de complir K = 1/58 = 0,014241 mm²/m
segons UNE 20.003 de resistència específica, i les seccions nominals que figuren als plànols.
Tots els conductors que s’utilitzin seran de les seccions especificades als plànols. La seva tensió nominal de funcionament serà
0,6/1 kV i la tensió de prova de tres mil cinc-cents volts (3.500 V).
Els cables seran armats i amb coberta de PVC i un aïllament de polietilè reticular (XLPE) designació UNE RVFV 0,6/1 kV.
L’armadura serà d’acer empavonat amb tractament anticorrosiu als cables múltpiles i de material amagnètic (alumini) als
unipolars.
La resistència màxima a vint graus centígrads (20º C) haurà de complir amb els valors assenyalats per la norma UNE
21.022-82. A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels cables, segons
UNE 21.123-91 apartat 20.
Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, classe V, segons UNE 21.022-82, amb aïllament de polietilè
reticular XLPE i coberta de PVC, tensió nominal mil volts (0,6/1 kV) , designació UNE RV-K 0,61/ kV, i de secció mínima de dos
amb cinc mil.límetres quadrats (2,5 mm2), segons UNE 21.123-91.

Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles de doble cara, la interior llisa, i amb guia de polipropilèt inclosa. Segons
norma UNE 50086-2-4N, de polietilè d’alta densitat, color vermell, amb diàmetre exterior mínim de 90 mm per a canalitzacions
sota vorera i 160 mm per les de sota calçada.
Estancs i estables fins a una temperatura de seixanta graus centígrads (60º C). Alhora, seran no propagadors de la flama i
tindran un grau de protecció nou (9) contra damnatges mecànics.
La unió es farà amb maneguet i junta.
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Tubs, canalitzacions de cables soterrats

Columnes i bàculs
La direcció facultativa podrà demanar al contractista un certificat d’homologació de les columnes instal.lades.
En cas que els plànols de projecte no especifiquin una altra cosa, les columnes seran “troncocòniques” de les dimensions
especificades als plànols i construïdes en placa d’acer, classe AE-235, grau B, segons UNE 36.080.10985, com a mínim.
El tronc de con s’obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una generatriu, realitzant-se l’esmentada soldadura amb fil
continu i en atmosfera controlada, amb material compatible amb l’acer base.
A l’extrem inferior se soldarà la placa d’ancoratge, de les dimensions especificades als plànols, i dotada d’un cèrcol exterior de
reforçament i cartabons de recolzament.
Per al seu ancoratge a la cimentació es disposaran els perns, construïts en acer d’alta resistència a la tracció, cargolat l’extrem
superior amb rosca d’una entrada i doblegat el ganxo inferior perquè s’agafi millor a la massa de formigó.
Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicats als plànols, d’acer F-111 UNE 36.011, i zincats.
L’obertura de la porta indicada als plànols presentarà llurs cantons arrodonits.
El marc de reforç exterior serà de ferro, passamà de 30 x 3, soldat exteriorment en línia contínua, i interiorment amb segments
per tal que la portella, encastada, ajusti perfectament.
Anirà proveïda de portella en planxa d’acer amb dispositius de subjecció i pany, per tal de protegir contra la possible entrada
d’aigua a l’interior de la columna. La porta anirà unida a la columna per una cadeneta galvanitzada.
l costat de la porta es disposarà en un lloc accessible, a l’interior de la columna, i soldat a aquesta, un angular amb un orifici per
a la subjecció del cable de terra. Es preveurà un passamà d’un mínim de 4 mm de gruix, per a subjectar-hi la caixa de
derivació.
Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la seva longitud, mitjançant immersió en bany calent. El bany galvanitzat ha de
contenir un mínim de 98,5% de zenc pur en pes, i s’haurà d’obtenir un dipòsit mínim de 600 g/m 2 sobre la superfície de la
columna. Aquesta característica i la d’adherència, continuïtat i aspecte superficial, s’adaptaran al que estableix el RD 2531/85.
El gruix de galvanitzat en totes les superfícies, incloses les portes, no serà inferior a 80 micres.
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments. El cordó de soldatge serà uniforme i
continu; en cas contrari les soldadures es poliran degudament, per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i
regularitat.
Les columnes i bàculs seran d’un únic tram, sense soldadures transversals.
També s’admetran en dos trams, com a máxim. En aquest cas, les unions es realitzaran tot introduint a l’interior dels trams per
unir un maniguet interior, d’una longitud no inferior a 100 mm, i d’un espessor igual al de la menor d’ambdues peces, com a
mínim, soldant-se les tres peces a la vegada i solidàriament, i seguint en tot cas les instruccions i característiques de la
soldadura de la generatiru.

Per tal d’assegurar la qualitat del procés productiu de bàculs i columnes, aquest haurà de complir els requisits del sistema de
qualitat segons les normes UNE - EN - ISO - 9002, certificat mitjançant el “Registre de l’Empresa”.
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En cas que sigui de dos trams, s’haurà d’aportar certificat de laboratori oficial d’assaig de càrrega per tal de comprovar el
compliment de les característiques mecàniques i de soldadures, segons normes UNE 72-406-84 EN 40-6 i UNE 72-408-84 EN
40-8. També s’haurà d’adjuntar certificat que indiqui les característiques i configuració de la unió dels dos trams, així com que el
guix dels trams sigui el mateix.

Basaments de les columnes
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, s’indiquen als plànols.
L’excavació es realitzarà de manera tal que les parets quedin verticals i el fons pla, evitant en aquest les arestes arrodonides.
La cimentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència H-25 (si no s’especifica als plànols una resistència superior), en el
qual s’encastaran les perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva col.locació resulti vertical i que sobresurti la longitud
suficient per tal d’assegurar l’entrada completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes.
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Fig. 31

Fig. 32
3.2.3.2. Conduccions
Quan la conducció es realitzi per sota les voreres els cables aniran dins de tubs de polietilè d’alta densitat, que es col.locaran,
envoltats de sorra, en una rasa de 40 cm d’amplada i 60 cm de fondària. Entre la sorra i la terra compactada hi haurà una
làmina de plàstic senyalitzadora del servei.
Dins de cada tub anirà un únic circuit.
El cable nu de coure s’estendrà paral.lel als tubs, dins de la sorra.
Si la conducció va sota calçada la rasa tindrà 60 cm d’amplada i 1,00 m de fondària i els tubs aniran envoltats de formigó H-20
en comptes de la sorra.

Fig. 33
A cada extrem del pas sota calçada hi anirà una arqueta prefabricada o feta “in situ”, amb dimensions que permetin la
manipulació dels cables, amb tapa d’accés i marc de ferro colat.
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En aquest cas, el nombre de tubs serà igual al de circuits més un que es deixarà de reserva.

3.2.3.3 Mesurament i abonament
Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat
El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa, segons dimensions i característiques, que s’assenyalen als plànols
corresponents.
Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra, la cinta de senyalització, tots els tubs
necessaris per a passar els cables i el transport a l’abocador dels materials sobrants.
En cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou, a més, el formigó H-150 de protecció.
També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95%) del próctor normal.
Es mesurarà per metre lineal (ml).
Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat totalment acabada.

Fig. 34
Punt de llum

Es mesurarà per unitat (ut) acabada i comprovada.
Centre i quadres de maniobra
S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instal.lats necessaris per a la correcta maniobra d’encesa,
apagat, protecció i mesurament de les instal.lacions.
Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl.lics d’acer inoxidable, cèl.lules fotoelèctriques, rellotge horari, comptadors,
amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, comptadors, posada a terra, basament
per al corresponent ancoratge, cables elèctrics de connexió fins al quadre de baixa tensió dins l’estació transformadora.
Inclou l’esmentada unitat, el subministrament i instal.lació de l’armari de maniobra, com a continent dels elements abans
esmentats, així com l’obra civil d’assentament d’aquest. Tot això degudament connexionat i posat en servei.
Es mesurarà per unitat (ut) acabada i en servei.
Cables
Al preu assignat per metre linial (ml) queda comprès el cost de totes les operacions d’aquisició, transport, carreteig i col.locació
del cable, així com la retirada i l’abonament de les bobines corresponents.
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Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de la columna, llumenera tancada completa, equip d’encesa, llum, caixa de
connexió, cables de connexionat des de la caixa fins a la llumenera, posada a terra de tot el conjunt, així com el dau de formigó
amb els seus perns d’ancoratge, inclosa l’excavació. També s’inclou la placa o presa de terra, així com accessoris i altres
elements necessaris per al seu correcte funcionament.

Es mesurarà per metres lineals realment instal.lats.
El cablejat interior de les columnes està inclòs dins del preu de la unitat de punt de llum.
Equip estabilitzador-reductor de tensió
Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal.lació, així com tots els materials i operacions
necessàries per a deixar-lo totalment instal.lat.

3.3 Encreuament i paral.lelismes entre xarxes de serveis

Fig. 35
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Fig. 36
Fig. 37
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Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral.lelismes i encreuaments entre les diferents
xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, encreuament i zones amb elements singulars, es
dibuixaran i acotaran seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis (generalment l’aigua, el gas i la
mitjana tensió) s’enfonsen per possibilitar l’encreuament amb altres xarxes.

Plànols
Qualsevol canvi que es produeixi en l’execució de l’obra, respecte a les diferents xarxes del projecte, cal que quedin reflectides
en els plànols del projecte de liquidació.

OBRES DE FORMIGÓ
4.1 Argamassa de ciment
La mescla es podrà realitzar amb mitjans mecànics o a mà, en aquest cas sobre un pis impermeable. La pasta de l’argamassa
es farà de manera que resulti una mescla homogènia i amb la rapidesa necessària perquè no es produeixi un principi de
prendiment abans de la seva utilització. La quantitat d’aigua serà la necessària per tal d’obtenir una consistència sucosa però
sense perill que es formi a la superfície una capa d’aigua de gruix apreciable quan s’introdueixi en un contenidor i es sacsegi
lleugerament. Només es fabricarà l’argamassa precisa per a l’ús immediat i es rebutjarà la que hagi començat a prendre i la
que no hagi estat utilitzada dins dels quaranta-cinc (45) minuts que segueixen a l’amassat. Es rebutjaran, de la mateixa
manera, les argamasses rebatudes.
Les argamasses que es confeccionin per a l’arrebossat tindran una consistència menys fluida que la resta, principalment quan
les superfícies en què s’hagin d’utilitzar siguin verticals, o bé poc rugoses, sense que s’hagi d’escardar en el moment de ser
aplicada, tot llançant-la enèrgicament contra les parets.
3.2

Formigons en massa i armats

Els formigons que s’han d’utilitzar a les obres són els definits, per la seva resistència característica, als quadres i pressupostos
parcials del projecte. S’entén per resistència característica a la de tracament a compressió del formigó fabricat que determina
l’EHE i serà rebutjat el formigó que no tingui, en cada cas, la resistència exigida en el projecte, encara que la seva fabricació
s’hagi realitzat amb dosificacions remarcades en algun document d’aquest, ja que aquestes només tenen caràcter orientatiu,
per la qual cosa el contractista està obligat a realitzar els assaigs previs necessaris per tal d’aconseguir la dosificació més
adequada i no podrà reclamar modificació en els preus contractats per difererències en més o en menys sobre les dosificacions
suposades.
Per a l’inici del formigonat serà preceptiva l’aprovació per la direcció d’obra de la col.locació i fixació de l’armadura, dels
separadors i de l’encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s’iniciarà cap tasca sense autorització. El contractista està
obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per tal que les dites comprovacions puguin ser realitzades sense alterar el
ritme constructiu.
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element de l’obra, el qual
haurà de ser aprovat per la direcció d’obra.

Per a cada unitat es farà constar:

sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe i d’altres)

característiques del mitjans mecànics

personal

vibradors (característiques i nombre d’aquests, tot indicant els de recanvi per possible avaria)

seqüència d’ompliment dels motlles

mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel.les, bastides, taulons o
d’altres)

mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control

sistema de curat de formigó
Per a tots els formigons que s’hagin d’utilitzar en l’execució de les obres, hauran de regir, fins i tot en tot allò que tingui relació
amb els seus assaigs i admissió o rebuig, totes les prescripcions de l’EHE, i a més a més les següents:
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Tots els formigons es consolidaran precisament per vibració, mitjançant vibradors d’agulla o d’encofrat. El pervibrador
s’introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense necessitat que hi hagi
cap moviment horitzontal mentre es tingui submergit en el formigó. Es procurarà d’extremar el vibrador en les
proximitats dels encofrats per tal d’evitar la formació de bosses de pedres o coqueres, i en el formigó armat o
pretensat es realitzarà amb el màxim de cura per tal d’evitar el desplaçament de les armadures. La junta del vibrador
haurà de penetrar cada cop en la tongada anterior ja vibrada. L’última passada s’haurà de fer de manera que el
vibrador no toqui les armadures.
No es podrà abocar lliurement el formigó des d’una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres (1,50 m), ni
distribuït aquest a gran distància ni rasclant. Queda prohibit utilitzar canaletes o trompes per al transport i posada en
obra del formigó sense la presència del director de l’obra o la d’un facultatiu o vigilant a les seves ordres. S’evitarà
que el doll de formigó no es projecti directament sobre armadures o encofrat.
No es podrà formigonar quan la presència d’aigua pugui perjudicar la resistència i les característiques del formigó, si
no és que ho autoritza el director de l’obra, el qual adoptarà les mesures adequades.
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En el pla es farà constar:

descomposició de l’obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigó a emprar en cada unitat

forma de tractament dels junts de formigonat






Mai es col.locarà formigó sobre un sòl que estigui glaçat.
Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides mitjançant el reg o la
inundació, o bé cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals es mantindran constantment humides. La temperatura de
l’aigua utilitzada pel risc no serà inferior en més de vint (20) graus) a la del formigó. També es podran utilitzar
procediments
de curat especial a base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia autorització del director de l’obra.

Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupció, es cobrirà la junta amb sacs de gerga humits per
tal protegir.la dels agents atmosfèrics.








Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte. Mentre el director d’obra no indiqui una
altra cosa, la màxima irregularitat permesa, mesurada respecte d’una regla de 2 mm, serà de 5 mm en superfícies
vistes i de 20 mm en superfícies ocultes. els defectes superficials podran ser reparats per arrebossat. En cas que
superin els màxims indicats al PG3 o se situïn en zones crítiques de l’obra, no es podran reparar sense que siguin
examinats pel director de l’obra, el qual es pronunciarà sobre la possibilitat de reparar-los o destruir parcialment o
totalment l’element en qüestió.
El formigó que s’utilitzi a les voltes serà convex. el contractista proposarà el sitema i maquinària que pretengui
utilitzar, la dimensió màxima de l’àrid, les pressions màximes i mínimes i la forma de dur a terme el formigonat de
cada anella i de protegir el terreny per tal d’evitar que es mescli amb el formigó com a conseqüència del cop. Sobre
tot això haurà de recaure l’aprovació del director de l’obra i, en tot cas, s’adoptaran les disposicions precises per al
perfecte formigonat de la clau.
En obres de formigó armat es tindrà cura especialment de les armadures; que quedin perfectament envoltades i es
mantinguin els recobriments previstos, tot i removent enèrgicament el formigó després del seu abocament,
especialment a les zones en què es reuneixi gran quantitat d’acer. En elements verticals de gran gruix, i en lloses,
l’estesa del formigó es realitzarà per capes de gruix no superior a quinze centímetres (15 cm), perfectament
piconades, de manera que, si és possible, cada capa ompli totalment la superfície horitzontal de l’element que es
formigoni o la compresa entre les juntes de dilatació.
A les bigues, el formigonat es farà tot avançant des dels extrems, portant en tota a seva alçada i procurant que no es
produeixin disgregacions ni la lletada escorri al llarg de l’encofrat. Als pilars el formigonat s’efectuarà de manera que
la seva velocitat no sigui superior a dos metres (2 m) d’alçada per hora de treball. Quan els pilars i elements
hortizontals que s’hi recolzen s’executen d’una manera contínua, es deixaran passar almenys dues (2) hores abans
de construir els elements hortizontals, a fi i efecte que el formigó dels pilars s’hagi assentat definitivament.

Mesurament i abonament
El formigó s’abonarà per metres cúbic (m3) realment executats, mesurat segons dimensions teòriques dels plànols. Al preu
s’inclou el següent:







l’estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a a fabricació i
posada en obra
la fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó
l’execució i tractaments dels junts
la protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat
l’acabat i la realització de la textura superficial
qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d’aquesta unitat
d’obra.

Només es podran utilitzar tipus o tècniques d’encofrat, que per la seva novetat no estiguin sancionats per la pràctica, prèvia
autorització del director de l’obra i després que es demostri la seva eficàcia i seguretat.
Tant les superfícies de l’ encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar per tal de facilitar el treball no contindran
substàncies agressives per al formigó.
Els encofrats tindran la rigidesa i la resistència necessària per a evitar la seva deformació durant la col.locació i compactació
del formigó. S’hauran de projectar de forma que impedeixin el lliure escurçament del formigó per retracció.
Els enllaços entre els diferents elements o panys dels motlles, seran sòlids i senzills, de manera que el seu muntatge i
desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense requeriment de cops ni tibades. Els motlles ja utilitzats que hagin de ser utilitzats
per unitats repetides seran curosament rectificats i netejats abans de la seva utilització.
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els paràmetres de les
peces de formigó motllurades en aquests no presentin defectes, bombeigs, ressalts o rebabes. Els encofrats per pilars
cilíndrics, bigues pretensades i elements que hagin de tenir una terminació molt curosa, seran metàl.lics, almenys en la seva
superfície interior, llevat que el director de l’obra autoritzi un altre sistema, a instàncies del contractista, que garanteixi la
perfecció de l’acabat.
Els encofrats de bigues i forjats es disposaran amb la necessària contrafletxa perquè una vegada desencofrada i carregada la
peça de formigó aquesta conservi contrafletxa en la magnitud que determini el director de l’obra.
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4.3 Encofrats

El termini de desencofrat i retirada de cintres i calçat mai serà inferior al prescrit pel director de l’obra.
Aquesta unitat d’obra inclou el càlcul de projecte dels encofrats, el muntatge i desmuntatge, els productes de desencofrat i tots
els elements auxiliars i maquinària necessaris per a la seva execució, segons el mètode indicat pel director d’obra.
4.4 Cintres
Llevat prescripció contrària del director de l’obra, les cintres hauran d’estar calculades per resistir el pes total propi i el de
l’element complet suportat, i haurà de tenir la resistència i disposicions necessàries perquè, en cap moment, els moviments
locals sobrepassin els tres mil.límetres (3 mm), ni els del conjunt de mil.lèssima part (1/1000) de la llum.
El contractista presentarà al director de l’obra. per a la seva aprovació, els càlculs justificatius i plànols de conjunt i detall de les
cintres que desitgi adoptar. A les cintres metàl.liques es compliran les prescripcions de les normes MV-103.
Una vegada muntada la cintra, s’efectuarà una prova que consistirà a sobrecarregar d’una manera uniforme i pausada, en una
quantia superior al 20% a les accions definitives que hagi de suportar. Si el resultat de la prova és satisfactori i els descensos
reals de la cintra resulten els previstos en fixar la seva contrafletxa, es donarà per bona i podran iniciar les treballs als
quals hagin de servir de suport; en cas contrari, es realitzaran les correccions oportunes, d’acord amb les ordres del director de
l’obra, La superació de la prova no eximeix el contractista de la seva responsabilitat, pel que fa a la seguretat de la cintra durant
la resta de l’obra.
Mesurament i abonament
Les despeses originades pel muntatge i desmuntatge de cintres s’inclouran al preu del formigó, mentre no s’indiqui el contrari al
pressupost. En cas contrari, s’abonarà per metres cúbics (m 3) mesurats entre la cara inferior de l’element a sustentar i la seva
projecció en planta sobre el terreny.
4.5 Armadures passives
Les armadures passives per al formigó seran d’acer i estaran constituïdes per barres corrugades i/o malles electrosoldades.
Els diàmetres nominals de les barres i els filferros s’ajustaran a les sèries indicades a la “Instrucció de formigó estructural EHE”.
Les barres i filferros no presentaran defectes superficials, clivelles ni bufaments.
Per a les barres corrugades cal emprar els següents tipus d’acer: B 400 S I B 500 S, amb límits elàstics fy no menors de 400 I
500 i 6.000 N/mm2, respectivament.
Per a les malles electrosoldades calemprar filferros corrugats d’acer tipus B 500 T, amb límit elàstic fy igual o superior a 500
N/mm2
Compliran satisfactòriament els assaigs de control de qualitat prescrits a la “Instrucció de formigó estructural EHE ”,.ja
esmentada.

Mesurament i abonament
L’acer d’armadures es mesurarà i abonarà per quilograms d’acer rodó, mesurat sobre plànol, incloent el subministrament,
manipulació i col.locada amb tots els materials auxiliars necessaris per a la correcta execució de l’obra. Les pèrdues per retalls
no s’abonaran.
Les malles electrosoldades es mesuraran per quilograms o per metres quadrats (m2).

5. PAVIMENTACIO
L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infraestructura de serveis i d’acceptar la
capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per a realitzar una part de l’obra d’urbanització. Consisteix
principalment en la col.locació de la capa de formigó de base a voreres, la capa de base de calçada i les capes de paviment.

60

Fig. 38

Codi Validació: 4FE4WKCXCMH2R67LE29ZCKGQ3 | Verificació: http://ullastrell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 60 de 90

La forma i dimensions de les armadues serà la indicada als plànols de projecte o, en el seu cas, pel director d’obra. Els radis
de doblegat i longituds d’ancoratge i solapament s’ajustaran al que dicta la instrucció EHE.

5.1 El formigó de base a voreres
Llevat que la direcció de les obres dispsi una altra ordre, el formigó a voreres es col.locarà en fase prèvia a la construcció de
les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infraestructures de serveis, els elements singulars situats a la vorera i
la capa de coronament del terraplè de vorera, es procedirà a col.locar la capa de formigó de base que servirà d’assentament a
les llosetes i panots, i protegirà les infraestructures de serveis construïdes.
Condicions mínimes d’acceptació
El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la tova, de manera que no sigui massa sec (dificultats per reglejar)
ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà un assentament del con d’Abrams entre cinc
centímetres (5 cm) i vuit centímetres (8 cm). La resistència característica mínima a obtenir serà de cent quinze newtons per
mil·límetre quadrat (FcK ≥ 15 N/mm2), sempre que el projecte no indiqui una resistència superior.
Mesurament i abonament de les obres
Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurarà i abonarà per m 2 realment executats, mesurats
sobre perfil teòric.
S’entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la superfície de coronament en terres, els

Fig. 39
encofrats necessaris per a deixar els forats dels escossells, el subministrament i posada en obra del formigó i tots els materials,
maquinària i diferents operacions necessàries per acabar correctament la unitat d’obra.
5.2 Capes de base
Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-ú artificial), de
grava-ciment o asfàltica.

Fig. 40
1.3 Bases de tot-ú artificial
El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal.lació d’esmicolament amb granulometria de tipus continu.
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S’exigirà exhaustivament les condicions del PG-4 per l’acceptació de la procedència de la base granular.

Condicions mínimes d’acceptació:
Granulometria:

La fracció que passi pel tamís 80 m UNE serà inferior a 2/3 de la fracció que passi pel tamís 40 m UNE.

La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que Fig.uren al quadre següent:
Tamissos
UNE
45
25
20
10
5
2
400 m
80 m










Garbellament ponderat acumulat (%)
TA (40)
100
75-100
60-90
45-70
30-50
16-32
6-20
0-10

TA (25)
--------100
75-100
50-80
35-60
20-40
8-22
0-10

L’índex de “lajas” serà inferior a trenta-cinc (<35).
El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (<35).
El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 30.
El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2).
El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les característiques de granulometria i qualitat es conservin
després de compactar la tongada (execució de l’assaig del material després de compactar). Per aquest motiu es
rebutjarà tot tipus de material meteoritzat.
El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l’Assaig Próctor Modificat.
El mòdul de compressibilitat amb l’assaig de càrrega amb placa segons la norma NLT 357/86 no serà inferior a 120
per a seccions T0-T1 ni a 100 per a seccions T2-T3.
La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100% de la màxima densitat obtinguda a
l’Assaig Próctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones singulars de la capa
compactada (vora, pous, embornals i elements singulars de calçada).
La diferència entre la superfície acabada i la de projecte serà 20 mm.

Mesurament i abonament
La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric després de compactar.
S’entendrà que el preu unitari comprèn el refinament i la compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials
necessaris per deixar la unitat d’obra correctament acabada.

5.4 Paviments de formigó

0,15 m < g < 0,25 m
Fig. 41
Condicions mínimes d’acceptació
Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu de l’assaig a flexo-tracció, s’ajusta a més a la forma de treball
de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En qualsevol cas, la resistència a flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà
superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (HP-35). En cas que el projecte defineixi HP-20, la resistència
característica a flexo-tracció serà superior a quaranta kg/cm2.
La relació en pes aigua-ciment no serà superior a quaranta-sis centèssimes (0,46).
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Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (>0,15 m) i inferior a vint-i-cinc centímetres (<0,25
m); es construiran “in situ” mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de dilatació i/o contracció.

La consistència del formigó serà entre plàstica i tova. No s’admetrà formigó amb assentaments del con d’Abrams inferiors a
cinc centímetres (5 cm) ni superiors a vuit centímetres (8 cm).
A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que, com a mínim, un trenta per cent (30%) en pes de la sorra sigui de
tipus silici.
La corba granulomètrica de l’àrid fi estarà compresa entre els límits del quadre següent:
L’àrid ha de presentar un equivalent de partícules silícees no serà inferior al trenta per cent (> 30%).
Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció de formigons d’obres de fàbrica i
estructures d’edificació.
Les juntes podran ser de construcció o dilatació o contracció. La distància entre juntes serà inferior a vint vegades el gruix. En
el cas de lloses rectangulars la relació entre longituds serà inferior a 2:1.

Fig. 42
Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta-graus (60º).

Fig. 43

Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals característiques del
paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.).
Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de col.locat el formigó en obra.
La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la llosa.
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Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sermpre amb una junta.

Fig. 45
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Fig.

Fig. 44

Fig. 46
Mesurament i abonament

5.5 Paviments de peces de formigó
Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de formes, dimensions i gruix, color i disposició definides al
projecte, que després de col.locats en obra formaran el paviment (paviments de llambordes).
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Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran per metres
quadrats realment col.locats, mesurats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari inclou la preparació de la superfície de
base, la fabricació i col.locació del formigó, l’execució de les juntes, guarit, acabats superficials i tots els materials i operacions
necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra.

Fig. 47

Condicions mínimes d’acceptació
La coloració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del projecte.
Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades.
Toleràncies de dimensions
Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades.



tolerància màxima de mides en planta............ 2 mm
tolerància màxima de gruix..............................3 mm

Resistència
La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies serà superior a quaranta newtons per
mil·límetre quadrat (> 40 N/mm2) (Proveta cúbica de 8x8x8 cm UNE 7015). El desgast segons norma UNE 7015, amb
carborundum i per a un recorregut de 1.000 m, serà inferior a dos mil.límetres (> 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelació
sense presentar esquerdes ni cap alteració visible.

mm
4,76
2,38
1,19
0,595
0,297
0,149
0,074

%que passa
5-100
80-100
50-85
25-60
10-30
5-15
0-10

Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat, si el projecte no indica una altra cosa.
La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de l’execució i contindrà un
màxim del 10% en pes de material fi que passi pel tamís de 0,08 mm.
El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil.límetres (< 3 mm).
Tolerància del paviment acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades, de manera que la
comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre.
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L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. El contingut d’argiles i
matèria orgànica serà inferior al 3%. El contingut de fins de la sorra serà molt reduït. La corba granulomètrica es trobarà entre
les del quadre següent:

Mesurament i abonament
Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran per metres
quadrats de paviment correctament acabat. El preu unitari inclourà, a més, el subministrament, el transport i la col.locació, la
preparació de la superfície de base, el llit de sorra o formigó, el segellat i tots els materials i operacions necessàries per al
correcte acabat de la unitat d’obra.
5.6 Elements singulars
Guals
Els guals per a vehicles, vianants i minusvàlids es construiran sempre sobre un llit de formigó, amb una resistència de 15
N/mm2 (H-20) assentat sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi capa de
subbase o base.
Les llosetes o peces de formigó es col.locaran amb morter de ciment.

Fig. 48
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Escosells
Seran del tipus grafiat als plànols del projecte, col.locant les peces que el formen sobre una base de formigó H-15. En cap cas
podran ser atravessats per un servei, quedant el seu espai interior totalment lliure.

Mesurament i abonament
Els guals i els escossells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no diu una altra cosa. El preu inclou
l’excavació, preparació de la superfície, la capa d’assentament, el llit de formigó, les llosetes o peces de formigó i totes les

Fig. 49
operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra.
5.7 Senyalització
La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i els senyals de circulació o
senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a l’execució de les obres es
compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones
d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de
carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es complirà tot el que defineix la monografia de l’Institut Català del Sòl
per al desenvolupament del transport (Normes de Senyalització vertical urbana).
5.8 Mobiliari urbà
Tots els elements de fusta col·locats a l’obra han de provenir de boscos gestionats de forma sostenible (ecològicament,
socialment i econòmica).

En cas que no fos possible aquesta certificació, s’haurà de justificar de manera pertinent.
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Per tant, tots els elements abans esmentats han de disposar del Certificat Forestal FSC, que són les sigles del Consell
d’Administració Forestal.

6. ESTRUCTURES D’ACER

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
Pilars
Elements d'ancoratge
Bigues
Biguetes
Llindes
Traves
Encavallades
Corretges
Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)
S'han considerat els tipus de perfils següents:
Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR,
S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2
Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2,
S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2
Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons
EAE-2011, UNE-EN 10210-1
Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011,
UNE-EN 10219-1
Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2
S'han considerat els acabats superficials següents:
Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
Galvanitzat
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
Col·locació amb soldadura
Col·locació amb cargols
Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Replanteig i marcat dels eixos
Col·locació i fixació provisional de la peça
Aplomat i anivellació definitius
Execució de les unions, en el seu cas
Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense autorització de la DF
encara que suposin un increment de les característiques mecàniques.
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6.1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han
de correspondre amb les indicacions de la DT.
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. Aquesta marca
no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi clarament
de la seva forma.
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i identificats adequadament.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element
que s'han d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de
muntatge.
Toleràncies d'execució:
En obres d'edificació: Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 de l'EAE.
En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE.
PILARS:
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per sota del nivell del formigó.
L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de ciment, beurades especials o
formigó fi.
Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de líquids, gel, residus i de qualsevol
material contaminant.
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert.
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:
Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua
Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1
Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o formigó fi
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant.

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les
instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de
facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la
femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:
En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el
cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent:
Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Toleràncies d'execució:
Franquícia màxima entre superfícies adjacents:
Si s'utilitzen cargols no pretesats: 2 mm
-
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COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:

Si s'utilitzen cargols pretesats: 1 mm
Diàmetre dels forats:
En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE
En obres d'enginyeria civil: Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE
Posició dels forats:
En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE
En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
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.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser
equivalent a la del material base.
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió.
Els mètodes de protecció podran ser:
Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063.
Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461.
Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar
els treballs en obra.
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller.
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant que els
desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció.
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti
desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los
afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra i de forma
que no es produeixi acumulació d'aigua.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot moment.
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues provisionals de
muntatge i els efectes de les càrregues de vent.
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del muntatge
permeti que puguin ser retirats de forma segura.
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin l'estructura ni
disminueixin la seva capacitat de servei.
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària.
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui deformada o
sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge.
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després completar el
cargolament.
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, anivellada, aplomada i
unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de
l'estructura.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de l'estructura s'han de
reparar amb procediments adequats.
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar l'aigua de forma
permanent.
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental.
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CONDICIONS GENERALS:

Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees que agafin,
com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció després de la
inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits addicionals de
l'UNE-ENV 1090-2.
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.
Les estructures amb gelosia de secció foradada, s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un
acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A
en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior
oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte
íntim de les peces d'unió.
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a tocar" sense
sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al
centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols
sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
Mètode de la clau dinamomètrica.
Mètode de la femella indicadora.
Mètode convinat.
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. Després de la
preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat
la unió.

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
Per arc submergit amb fil/filferro
Per arc submergit amb elèctrode nu
Per arc amb gas inert
Per arc amb gas actiu
Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els
detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions
a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces necessàries per la soldadura, detall de les
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COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:

fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els
requeriments per al identificació de les soldadures.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d'operació que
supervisen.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que
estan lliures de fissures.
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.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o
soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir
soldadures addicionals.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin dintre de les
toleràncies establertes.
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de
punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada
s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.
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.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE,
ELEMENTS AUXILIARS:
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.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
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.
*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
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)

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel constructor, tant per als
productes com per a l'execució.
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:
creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat reconegut.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.
En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de soldadura segons
UNE-EN ISO 15614-1.
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla de subministrament,
en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada.
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, per part del control
extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE.
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de taller ,
considerant-se les toleràncies al plec de condicions.
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de ser aprovada per
la DF.
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a l'obra.
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim:
-Identificació del elements.
-Situació dels eixos de simetria.
-Situació de les zones de suport contigües.
-Paral·lelisme d'ales i platabandes.
-Perpendicularitat d'ales i ànimes.
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes.
-Contrafletxes.
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris.
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al taller, i la
documentació del subministrament.
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta serà aprovada per la DF, i com a mínim inclourà:
-Memòria de muntatge.
-Plànols de muntatge.
-Programa d'inspecció.
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:
-L'ordre de cada operació.
-Eines utilitzades.
-Qualificació del personal.
-Traçabilitat del sistema.
UNIONS SOLDADES:
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 de l'EAE.
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la EAE, el constructor realitzarà el assajos i probes necessàries per
establir el mètode de soldadura més adient.
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970.
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la DF.
UNIONS CARGOLADES:

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no menor que
0,1 per mil en longituds majors.
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta definida entre les
seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat.
UNIONS SOLDADES:
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual realitzada i
dels anàlisis anteriors.
UNIONS CARGOLADES:
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Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert.

La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A més a més,
s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes
correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.
UNIONS SOLDADES:
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, es farà
d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l'obra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
UNIONS SOLDADES:
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
Es controlaran tots els cordons de soldadura.
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb anterioritat.
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim:
-Inspecció visual de tots els cordons.
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE.
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289.
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290.
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714.
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517.
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la longitud de les
soldadures en angle.
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan aquestes siguin a
topar.
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.
UNIONS CARGOLADES:

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.
UNIONS SOLDADES:
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats

AMIDAMENTS FASE 1

CAPITOL 01 ENDERROCS
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La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements secundaris com
rigiditzadors.

01.01

u

Retirada de banc de fusta convencional

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
3

3,00
3,00

01.02

ml Arrencada de xiprés

Arrencada directa de xiprés existents, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre
camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)
1

30,00

30,00
30,00

01.03

u

DESMUNTATGE DE LLUMENERA I COLUMNA EXTERIOR

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de
fins a 4 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
3

3,00
3,00

01.04

u

Desmuntatge i posterior muntatge de cabina telèfon
1

1,00
1,00

01.05

m3Transport de residus

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i
temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
1

10,00

10,00
10,00

01.06

m3Deposició de residus a instal·lació autoritzada

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
1

10,00

10,00
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10,00

CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES
02.01

m3Excavació per a rebaix

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

4
1

105,00
30,00

1,00
0,80

1,00
0,70

420,00
16,80
436,80

02.02

m3Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat
p1
p2
p3
p4
p5

1
1
1
1
1

1,20
1,60
1,20
1,10
1,10

2,30
1,60
1,20
1,10
1,10

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

4,14
3,84
2,16
1,82
1,82
13,78

02.03

m3Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè

Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material tolerable de la
pròpia excavació, en
tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM
4

85,00

340,00
340,00

02.04

m3Deposició controlada a dipòsit autoritzat de terra

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
1

55,00

55,00
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55,00

CAPITOL 03 FONAMENTS
03.01

m3Formigó rasa/pou fonament, HA-25/P/20/IIa,cubilot

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
p1
p2
p3
p4
p5

1
1
1
1
1

1,20
1,60
1,20
1,10
1,10

2,30
1,60
1,20
1,10
1,10

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

4,14
3,84
2,16
1,82
1,82
13,78

03.02

kg Acer b/corrugades,B 500 S p/armadura rasa/pou

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de
rases i pous
4
4

195,00
9,48

780,00
37,92
817,92

03.03

m Execució de micropilons de 80 mm de diàmetre

Execució de micropilons de 127 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació
en formigó en
massa o roca tova, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560
N/mm2 de límit
elàstic, 88,9 mm de diàmetre i de 9,5 mm de gruix i injecció repetitiva amb beurada de
ciment CEM
I 52,5 R
38
03.04

u

11,00

418,00

418,00
Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució d

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons
1

1,00
1,00

03.05

m3Encep de fonaments de formigó armat

Encep de fonaments de formigó armat amb formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de
consistència

1

34,00

0,80

0,70

19,04
19,04
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tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, armat amb 70
kg/m3 d'armadura
per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2, i encofrat
per a enceps amb una quantia de 1,07 m2/m3

CAPITOL 04 ESTRUCTURA
04.01

m3Pilar de formigó armat

Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3,
formigó
HA-25/B/10/I, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb
una quantia
de 120 kg/m3
4

0,50

0,50

3,00

3,00
3,00

04.02

kg Pilars d'acer

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en
perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols
HEB-260
HEB-240
HEB-320

1
1
1
1
1

3,00
4,25
4,25
5,50
3,00

93,00
93,00
83,20
83,20
126,70

279,00
395,25
353,60
457,60
380,10
1.865,55

04.03

kg Pletines ancoratge

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça
composta, en
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i
galvanitzat,
col·locat a l'obra amb cargols
5

54,00

270,00
270,00

kg Bigues d'acer
IPE-80
IPE-240
IPE-300

IPE-360
IPE-500
04.05

1
1
1
2
1
1
1
1

1,00
2,25
8,50
5,60
5,20
12,50
3,60
8,00

6,00
30,70
42,20
42,20
42,20
42,20
57,10
90,70

6,00
69,08
358,70
472,64
219,44
527,50
205,56
725,60

2.584,52
m2Sostre 35+5cm, ús=500kp/m2, revol.mort.ciment, semibig. form.arm

Sostre de 35+5 cm, per a una sobrecàrrega d'ús de 500 kp/m2, amb revoltó de
formigó i biguetes de
formigó pretessat, intereixos 0.7 m, amb una quantia de 18 kg/m2 d'acer en barres
corrugades B 500
S, acer B 500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de d, i una quantia
de 0.08
m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot. m2 de superfície realment
executada sense incloure els cèrcols
1
1

96,00
18,00

1,00
1,00

96,00
18,00
114,00

04.06

m2Llosa alleugerida de formigó armat

Llosa alleugerida de formigó armat HA-25/20/IIb de cantell variable 30cm a 35cm, amb
capa superior
i inferior de formigó de 7,5/7,5 cm, armades amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer
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04.04

B500SD, ME 15x15 cm D: 6-6 mm amb una quantia de 0,50 m2/m2 d'alleugeridors de
poliestirè expandit, intereixos de 100 cm, nervis de 30 cm de gruix, armats amb 30 kg/m2 d'acer
en barres corrugades, utilitzant encofrat per a deixar el formigó vist de <= 5 m d'alçària,
formigonament amb bomba
1
1

48,00
3,00

48,00
3,00
51,00

04.07

m2Mur de bloc de formigó

Mur de tancament , de 20 cm d'espessor de bloc de formigó , per revestir, color gris,
40x20x20 cm ,
resistència normalitzada R10 (10 N / mm² ) , rebuda amb morter de ciment industrial ,
color gris, M 5 , omplert de formigó i armat amb una varilla d'acer diametre 12 en cada forat
1
1
1
1

2,50
8,00
6,40
6,00

0,75
0,75
0,75
0,75

1,88
6,00
4,80
4,50
17,18

04.08

m2Llosa escenari

Llosa de formigó armat HA-25/20/IIb de 20cm de cantell, amb capa superior i inferior
de formigó de
7,5/7,5 cm, armades amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500SD,
ME 15x15 cm
D: 6-6 mm, formigonament amb bomba. Inclou posterior formació de pendents i tractat
impermeabilitzant. Deixada completament acabada per posterior col·locació de tarima.
1

32,00

32,00
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32,00

CAPITOL 05 PAVIMENTS
05.01

m2Paviment HA-25/P/10/I+E, remol.mecànic+7kg/m2 quars color grisB5

Paviment de formigó HA-25/P/10/I+E, remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de quars de
color gris, armat amb malla electrosoldada d'acer B 500 T de 15x15 cm i diàmetrres de les barres
de 6 i 6 mm,
làmina de polietilè de 100 µm, sobre forjat de formigó existent i làmina separadora de
feltre de polipropilè de pes 100 a 110 g/m2
paviment plaça
paviment escenari

1
1
1
1

43,00
66,00
15,00
45,00

1,00
1,00
1,00
1,00

43,00
66,00
15,00
45,00
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169,00

CAPITOL 06 BARANA
06.01

m Barana A/37-B,passamà,munt./100cm,brènd./12cm,h=100cm,anc.morter

Barana d'acer, amb travesser superior inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada
10 cm, de
120 cm d'alçària, fixada mecànicament al cantell del forjat amb tacs químics d'acer,
volandera i femella
1
1
1
1
1
1

8,23
1,34
8,03
0,87
8,60
1,50

8,23
1,34
8,03
0,87
8,60
1,50
28,57

06.02

m Passamà de fusta de pi coperitzat, inclosos els cargols,

Passamà de fusta de pi roig envernissat, inclosos els cargols, col·locat cargolat Mides:
35x8cm
1
1
1
1
1
1

8,23
1,34
8,03
0,87
8,60
1,50

8,23
1,34
8,03
0,87
8,60
1,50
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28,57

CAPITOL 07 MOBILIARI I ENLLUMENAT
SUBCAPITOL 07.01 MOBILIARI I ENLLUMENAT
07.01.01

u

Projector model ILPRLA250SH de Benito

Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, model
ILPRLA250SH de Benito
tancat i muntat amb lira
2

2,00
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2,00

AMIDAMENTS FASE 2
CAPITOL 01 ENDERROCS
01.01

u

Retirada de banc de fusta convencional

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
2

2,00
2,00

01.02

m2Demol.paviment panot.sob/form.,g<=15cm,a<=0.6m,martell trenc.

Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i
fins a 0.6 m
d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora
1
1

98,00
85,00

98,00
85,00
183,00

01.03

m Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.

Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora
1
1
1
01.04

63,00
8,00
68,00

63,00
8,00
68,00

139,00
m2Demol.paviment mesc.bitum.,g<=20cm,a<=0.6m,m.mec.+càrrega cam.

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0.6 m
d'amplària,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
1

510,00

510,00
510,00

01.05

m TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ

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
1

48,00

48,00

m2Demol.paviment form.,g<=15cm,a<=0.6m,martell trenc.

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0.6 m d'amplària,
amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora
1

16,00

16,00
16,00

01.07

u

DESMUNTATGE DE LLUMENERA I COLUMNA EXTERIOR

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de
fins a 4 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
3

3,00
3,00

01.08

u

Retirada de pilona fosa

Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
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48,00
01.06

l'equipament i
la runa sobre camió o contenidor
6

6,00
6,00

01.09

m3Transport de residus

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i
temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
1

91,50

91,50
91,50

01.10

m3Deposició de residus a instal·lació autoritzada

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
1

91,50

91,50
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91,50

CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES
02.01

m3Excavació per a rebaix

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega
directa sobre camió
1
1
1

98,00
85,00
510,00

0,35
0,35
0,35

34,30
29,75
178,50
242,55

02.02

m3Excavació de rasa amb mitjans mecànics

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat
pluvial
unitaria

1
1

42,000
14,000

0,600
0,600

1,800
1,800

45,360
15,120
60,48

02.03

m3Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària,
reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora
enllumenat public
tubs previsió

1
1

65,00
66,00

0,30
0,60

0,75
0,75

14,63
29,70
44,33

02.04

m3Excavació per a caixa

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
pala excavadora i càrrega directa sobre camió
3

1,80

1,20

1,00

6,48
6,48

02.05

m3Transport de material d'excavació

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i
temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
1

90,00

90,00
90,00

02.06

m3Deposició controlada a dipòsit autoritzat de terra

1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
1

90,00

90,00
90,00
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Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat

CAPITOL 03 PAVIMENTS
03.01

m3Subbase nat.,estesa+picon.98%PM

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
1

69,30

69,30
69,30

03.02

m3Base formigó HM-20/B/20/I, bombeig+vibr.man., reglejat

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat
mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
1

69,30

69,30
69,30

03.03

m2Paviment llambordi 10x20cm,8cm,t1,sob/5cm sorra,rebl.junts sorr.

Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de
gruix, tipus 1, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació
del paviment
acabat

zona central

1
1
1
1
1

192,00
163,00
134,00
67,00
68,00

192,00
163,00
134,00
67,00
68,00
624,00

03.04

m2Paviment llambordi 20x40cm,8cm,t1,sob/5cm sorra,rebl.junts sorr

Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 20x40 cm i 8 cm de
gruix, tipus 1, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació
del paviment
acabat
2

62,00

0,40

49,60
49,60

03.05

m Vorada granít.,20x25cm,sob/base form. HM-20/P/40/I h=20-25cm, re

Vorada recta de pedra granítica escairada i buixardada, de 20x25 cm, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l
1

92,00

92,00
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92,00

CAPITOL 04 SANEJAMENT
04.01

u

Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa grisa 395x395x120mm,1:2:10

Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 395x395x120 mm
exteriors de la casa
Benito o equivalent, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
4
04.02

u

4,00

4,00
Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 15cm HM-20/P/20/I,solera 15cm HM-

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I
4

4,00
4,00

04.03

u

Pou D100cm,h=3.5m,solera HM-20/P/20/I, 15cm,mitja canya ,maó cal

Pou circular de registre de D 100 cm, de 3.5 m de fondària, amb solera de formigó
HM-20/P/20/I, de
15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de D 40 cm, paret de maó calat de gruix 14
cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0.5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de D 70
cm i graons
de ferro colat nodular de 200x200x200 mm
2

2,00
2,00

04.04

m CLAVEGUERA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA

Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 355 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2,
soldat, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
pluvial
unitaria

1
1

42,00
14,00

42,00
14,00
56,00

04.05

m2Capa de formigó de neteja 10cm

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de

pluvial
unitaria

1
1

42,00
14,00

0,60
0,60

25,20
8,40
33,60

04.06

m3Formigó rasa, HM-20/P/40/I,cubilot

Formigó per a rases i recobriment de tubs, HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb cubilot
pluvial
unitaria

1
1

42,00
14,00

0,40
0,40

0,40
0,40

6,72
2,24
8,96
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consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

CAPITOL 05 INSTAL·LACIONS
05.01

u

Tapa de registre instal·lacions

Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40 mm i 41 kg de pes, col·locada
amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
4

4,00
4,00

05.02

m3Formigó rasa, HM-20/P/40/I,cubilot

Formigó per a rases i recobriment de tubs, HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb cubilot
enllumenat public
tubs previsió

1
1

65,00
66,00

0,30
0,60

0,30
0,30

5,85
11,88
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17,73

CAPITOL 06 MOBILIARI I ENLLUMENAT
06.01

u

Paperera model Desigual de la casa Urbes

Papelera modelo Desigual de la casa Urbes, compuesta por una estructura fabricada a
partir de tubo
rectangular de acero y cuerpo ovalado de chapa de acero al carbono, el cual posee
unos cortes desiguales en toda su superficie. Se presenta bicromatada y con un acabado final en
pintura polvo color
negro ó corten. Capacidad 50 litros.
5

5,00
5,00

06.02

u

Fanal model Ele simple de Urbes 21 110W IPE54

Llumenera decorativa amb difusor pla de plàstic FHS inst (flux d’hemisferi superior
instal·lat) inferior
al 1%, amb làmpada de vapor de sodi, tipus 2 forma troncopiramidal, amb allotjament
per a equip i
acoblada al suport
3

3,00
3,00

06.03

u

Fanal model Ele doble de Urbes 21 2x110W IPE54

Llumenera decorativa amb difusor pla de plàstic FHS inst (flux d’hemisferi superior
instal·lat) inferior
al 1%, amb làmpada de vapor de sodi, tipus 4 forma de focus orientable i muntada
amb lira
3

3,00

90

Codi Validació: 4FE4WKCXCMH2R67LE29ZCKGQ3 | Verificació: http://ullastrell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 90 de 90

3,00

