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1.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA
1.1.

AGENTS

1.1.1. Promotor

1.3.

JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

1.3.1. Emplaçament de les pèrgoles
La implantació de les pèrgoles s’ha escollit

de forma que l’afectació al sistema d’enllumenat

decoratiu amb balises, existent a nivell del terra sigui el menor possible.
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
També s’han estudiat les ombres que les pèrgoles projectaran sobre el terra i s’han representat als

1.1.2. Consultor
CIG Enginyeria slp.

plànols.

1.3.2. Tipus de pèrgola

1.1.3. Tècnics
Enginyer redactor: Antoni Girones Fargas

El projecte preveu l’implantació de tres pèrgoles model Habana de Microarquitectura o equivalent,
ref. PER6, pèrgola de 6 mòduls de dimensions de 15,0 x 5,0 metres, creant una àrea de 75 m² i
altura màxima de 4,5 metres. Formada per estructura de perfils d'acer galvanitzat en calent per

Albert Rebull Anguera. Enginyer T. De Mines

immersió segons norma UNE 37-508, IPNS140 qualitat S235JR, i engraellat per umbracle en
llistons de fusta de pi de flandes amb tractament autoclau.

1.2.

INFORMACIÓ PRÈVIA
Les pèrgoles aniran situades el mes prop possible del vial de vianants existent a fi de facilitar

1.2.1. Antecedents i objecte
1.2.1.1.

Antecedents

l’accés.

1.3.3. Tarima a l’interior de la pèrgola

El parc de la solidaritat es troba situat al bell mig del terme municipal d’Esplugues de Llobregat. El

A l’interior de la pèrgola es preveu una tarima de posts de fusta de bolondo, de 30 mm de gruix i

parc es va construir sobre l’obra de fàbrica de cobriment de la ronda de dalt, i ocupa una superfície

fins 120 mm d'amplària, col·locats separats 10 mm . Aquesta tarima ocuparà tota la superfície de la

d’uns 25.000 m2.

pèrgola i a més es prolongarà fins a tocar el paviment del vial adjacent. La tarima anirà acollada

L’Ajuntament d’Esplugues vol crear unes zones amb ombra dins del parc ja que la major part del

amb visos autoroscants d’acer inoxidable sobre uns rastells de tubs metàl·lics de 90X40X3mm

mobiliari urbà no estan en zones d’ombra.

d’acer galvanitzat en calent.

L’Ajuntament d’Esplugues ha contractat a CIG Enginyeria slp la redacció del projecte: Implantació
de tres pèrgoles al parc de la solidaritat d’Esplugues de Llobregat..

La tarima es muntarà amb el mateix pendent longitudinal del vial adjacent i amb un pendent
transversal del 2% en el mateix sentit del terreny natural.

1.2.1.2.

Objecte

Les balises d’enllumenat i les tapes de les arquetes elèctriques que quedin per sota de la tarima es
col·locaran a la cara superior de la tarima. Al voltant d’aquests elements es reforçarà el rastell a fi

L’objecte del present projecte és la implantació de tres pèrgoles de 15x5 m2 al parc de la solidaritat

de poder encerclar aquests elements amb fusta segons s’indica als plànols.

d’Esplugues de Llobregat.
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1.3.4. Superfície i forma del terreny

2.

La zona de gespa on es preveu implantar les tres pèrgoles te una superfície de 4800m2. Les

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
2.1.

CONDICIONAMENTS DE LES OBRES

pendents longitudinals i transversals del terreny amb gespa a les zones de les pèrgoles son:

2.1.1. Geologia i geotècnia.
EL terreny sobre el que s’implantaran les pèrgoles es material de reblert, ja que els terrenys formen
Pendent Longitudinal

Pendent Transversal

part del cobriment de la ronda de dalt. Donat que les pèrgoles son una estructura lleugera que el
principal esforç a que es veuen sotmeses es a la succió del vent el material del terreny del parc

Pèrgola 3 (Sud)

2,36 %

8,6%

Pèrgola 1 (Nord)

0,74%

-3,11%

Pèrgola 2 (Nord)

1,1%

-2,5%

serà suficient per a suportar la implantació de les pèrgoles.

2.1.2. Servituds i serveis afectats
Es per això que la pèrgola 3 anirà sobre una esplanada en desmunt i les pèrgoles 1 i 3 sobre una
esplanada en terraplè. La pèrgola 3 esta situada al vial de sota i les pèrgoles 1 i 2 al vial de dalt.

Amb les dades facilitades per l’Ajuntament d’Esplugues l’únic servei afectat es l’alimentació
elèctrica de l’enllumenat de les balises que es troben situades a nivell de gespa, així com algunes
balises que quedaran cobertes per les tarimes de les pèrgoles. El projecte preveu que les balises

1.3.5. Programa de necessitats i relació amb l’entorn
Les pèrgoles escollides son especialment diàfanes a fi de reduir el seu impacte amb l’entorn on
aniran muntades.

afectades surtin per sobre de la tarima i queden encastades dins de la mateixa. També la tapa del
registre elèctric es preveu que quedi a nivell de la tarima a fi de poder accedir a l’interior de
l’arqueta.
Les pèrgoles 1 i 2 es muntaran amb quatre pilars paral·lels al vial d’accés, i la pèrgola 3 amb tres

L’enllumenat a l’interior de les pèrgoles s’ha previst amb dos tires de led subjectes al perfil metàl·lic

pilars paral·lels al vial d’accés. En el cas de que la sabata de la columna d’enllumenat existent a la

del sostre de la pèrgola.

pèrgola3 interfereixi amb la sabata de la pèrgola, el pilar de la columna de la pèrgola es recolzarà
sobre la sabata de la columna d’enllumenat.

A l’interior de cada una de les pèrgoles es preveu la col·locació de bancs amb respatller i sense
respatller, per satisfer les necessitats de les persones que vulguin descansar a l’ombra.

En el moment d’inici de les obres, l’empresa constructora es farà plenament responsable de la
recerca d’informació dels possibles serveis existents, de la seva localització i protecció.
Si durant l’execució de les obres es produeix algun trencament accidental de qualsevol servei,
l’empresa constructora procedirà a la reparació oportuna amb tota rapidesa i al seu càrrec.
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2.1.3. Consideracions

Tots aquests punts no suposaran cap cost econòmic per l’ajuntament.

Des del 'inici dels treballs i fins a la recepció per part de l'Ajuntament, el contractista es
responsabilitzarà de garantir les condicions de seguretat i accessibilitat en la via publica per a tot el
tràfic, tant de vianants com de vehicles, adequant, senyalitzant i mantenint en les correctes
condicions els passos alternatius que es considerin necessaris, mentre durin els treballs. La

2.2.

ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

2.2.1. Treballs previs

garantia d'aquestes mesures de seguretat s’estendrà a l'horari nocturn, disposant la instal·lació de
senyals lluminoses, i tots els dispositius que a criteri de la Direcció Facultativa i dels Serveis

Les obres s’iniciaran amb la presa de dades de camp de tots els punts de llum decoratius (balises)

Tècnics Municipals, sota la decisió del Coordinador de Seguretat i Salut s'estimin oportuns.

existents dins de l’àmbit de l’obra a fi de poder tornar-los a muntar al mateix lloc on estaven. A
continuació es procedirà a l’obertura de cales per localitzar el cablejat d’alimentació elèctric soterrat

El contractista protegirà, al seu cost, la vegetació que es trobi dins de l’àmbit d’obres i que no
estiguin afectatada per les obres.
En el moment d’executar els moviments de terres, es regarà la zona d’obres per minimitzar els
efectes de la pols.
El contractista, designarà en un responsable de les obres, per tal de solucionar qualsevol incidència
fora de l’horari laboral.

i per localitzar els serveis existents no previstos. A continuació es procedirà a retirar tots els
elements de dins de l’àmbit de l’obra.

2.2.2. Moviments de terra i enderrocs
Un cop retirada la gespa i la terra vegetal, es procedirà a retirar les peces de paviment que
estiguin mogudes o deformades per substituir-les al final de l’obra . A continuació es procedirà a
l’excavació de l’esplanada on aniran emplaçades les pèrgoles. El projecte preveu una esplanada

Per tal d’accedir als habitatges, comerços, escola i aparcaments privats, el contractista col·locarà en

de 6x16 m horitzontal a cara superior de sabates, per tan els fons de l’excavació de l’esplanada

tot moment plataformes metàl·liques per pas de vehicles, i sempre que la direcció facultativa ho

previst serà:

consideri convenient, passeres amb baranes per accedir als habitatges. En tot moment, es facilitarà
sempre que l’obra ho permeti, el pas de vehicles per a carrega i descarrega.
El contractista haurà de realitzar un estudi de senyalització i desviament de transit provisional, previ
al inici dels treballs, sempre amb la conformitat de la direcció facultativa com de Policia Local.
Es mantindrà l’enllumenat actual en marxa, fins que estigui instal·lat i en funcionament el nou

1. Pèrgola 3: cota 71,37
2. Pèrgola 1: cota 72,98
3. Pèrgola 2: cota 73,77
Un cop efectuada aquesta excavació es procedirà a l’excavació de les sabates

enllumenat.

2.2.3. Fonamentació de les pèrgoles
Amb la finalitat de reduir les molèsties que l'obra pugui ocasionar, el contractista informarà
prèviament i amb la deguda antelació al Servei de Policia Local d'aquelles actuacions que puguin

Cada pèrgola estarà formada per 7 sabates de 1,20X1,20X0,4 m. Aquestes sabates es preveuen de

afectar a la mobilitat i a l'accessibilitat. Aquest Servei supervisarà la col·locació i manteniment de la

formigó HA-30, armat amb una malla de 15x15x10 mm per evitar les fissures. La ubicació de les

respectiva senyalització provisional per part del contractista.

sabates es farà segons plànols, ja que s’ha previst que aquestes, lliuren la fonamentació del punt
de llum existent i que la pèrgola quedi el mes prop possible del vial.

Així mateix, el contractista desenvoluparà l'Estudi de Seguretat i Salut contingut en aquest projecte,
presentant el seu Pla de Seguretat i Salut de les obres.
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2.2.4. Muntatge de les pèrgoles
El projecte preveu 3 pèrgoles model Havana

2.3.
de Microarquitectura o equivalent. Les pèrgoles

INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT

2.3.1. Enllumenat decoratiu

tindran unes mides de 5x15 m i aniran subjectes a les sabates amb cargols d’alta resistència.
Estarà formada per estructura de perfils d'acer galvanitzat en calent per immersió segons norma

Amb la finalitat de restituir l’enllumenat de les balises afectades per la implantació de les pèrgoles,

UNE 37-508, IPNS140 qualitat S235JR, i engraellat per umbracle en llistons de fusta de pi de

el projecte preveu muntar balises Light up de Iguzzini amb emissió per tres costats en substitució.

flandes amb tractament autoclau. Pilars de secció rodona col·locats a portell amb previsió d'un

Aquestes balises aniran encastades a la tarima de fusta segons plànols i ala mateix emplaçament

registre elèctric per l'instal·lació de l'enllumenat de la pèrgola. La superfície de les pèrgoles es de 75

que el que tenen actualment. Es manté l’alimentació elèctrica actual de les balises, solament es

m2 i l’alça lliure interior es preveu de 3,5 metres d’altura mínima.

desmuntarà durant les obres per encastar l’arqueta de registre a la tarima, per posteriorment
restituir-la.

2.2.5. Tarima
2.3.2. Enllumenat de les pèrgoles
Un cop muntada la pèrgola s’estendrà una capa de tot-u artificial amb una pendent transversal del
2%, en el sentit de les aigües, per tant aquesta pendent serà del +2% a la pèrgola núm. 1 i del -2%

El projecte preveu que cada pèrgola disposi d’enllumenat. S’ha previst la col·locació de dos tires

a les pèrgoles 2 i 3. La pendent longitudinal de les pèrgoles serà la del vial paral·lel adjacent a cada

led de 5 metres de longitud, que aniran acollada al perfil IPN 140 de la coberta. Una de les

pèrgola. La tarima cobrirà la superfície de les pèrgoles i es prolongarà fins a tocar el paviment del

columnes de cada pèrgola disposarà d’una portella en un dels pilars amb entrada per la part

vial d’accés.

inferior. L’alimentació elèctrica es realitzarà des de la columna d’enllumenat existent mes pròxima i
a través de l’arqueta de registre, que anirà encastada a la tarima de fusta.

Sobre aquesta superfície plana de tot-u es muntarà un rastell de 6 mòduls de per a suport de les
tarimes segons plànols, formats per peça simple, a base de tubs quadrats de 90X40X3mm,
premuntats en obra per prendre mides ,

desmuntats posteriorment i transportats a taller

per

galvanitzar-los per immersió, finalment tornats a muntar en obra. La unió entre mòduls es preveu
amb cargols inoxidables.

3.

ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I CONTROL DE LES OBRES

El contractista presentarà al inici de les obres un programa seqüencial per a l’execució de les obres,
que té en compte el manteniment del trànsit de la TV-3141, l’accés a la urbanització Blancafort i les

La tarima es preveu de posts de fusta de bolondo, de 30 mm de gruix i fins 120 mm d'amplària,

interseccions amb els vials.

col·locats separats 10 mm, sobre perfils de suport amb visos d'acer inoxidable. La tarima portarà
encastada la llum decorativa a la mateixa posició que està actualment. El rastell es reforçarà al

La senyalització i abalisament provisional es faran d’acord amb els criteris que fixa la Normativa

voltant de les balises i dels registres d’enllumenat tal i com consta en plànols.

8.3-IC preveient-ne en el Pla de seguretat i salut una partida per atendre aquest concepte.

2.2.6. Mobiliari urbà

4.

GESTIÓ DE RESIDUS

A l’interior de cadascuna de les pèrgoles es preveu la iinstal·lació de bancs model Santa & Cole

L'estimació de la quantitat dels residus de construcció i demolició que es generaran obra, s'han

cargolats a la tarima de fusta amb respatller i sense respatller.

identificat i codificat segons la llista europea de residus publicada per la "Ordre MAM/304/2002, de
8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista
europea de residus.
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A l'annex núm. 3 s'estimen la quantitat dels residus de la construcció i demolició que es generaran

Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà, determinar la modificació de les freqüències

amb motiu d'aquest projecte i es descriu la gestió dels mateixos tant en obra com fora d'obra.

establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta del pla de control
de qualitat.

5.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003 de 21 d’octubre, els laboratoris

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus vigent, realitzat amb els
costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. El coeficient d'indirectes a aplicar en aquest

competents pel desenvolupament previstos al pla de control de qualitat hauran d’estar acreditats en
els següents apartats:

projecte és del 1% tal i com quedarà reflectit a l'Annex 4 Justificació de preus.
Els materials bàsics a controlar mitjançant assaigs de laboratori seran els següents:

6.

TERMINI

Es determina amb caràcter indicatiu a un termini d’execució de les obres projectades de dos (2)

ACTIVITATS PREVISTES

mesos.
Tot-u artificial en formació de capa base

7.

SEGURETAT I SALUT
Rastell galvanitzat

A l’Annex núm. 2. Seguretat i Salut es redacta un estudi bàsic de seguretat i salut, que servirà per
donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el

Fusteria

terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el
Reial Decret 1626/97 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de

Instal·lació elèctrica per l'enllumenat

salut a les obres de construcció.
El pressupost d’execució material corresponent a la Seguretat i Salut és preveu en nou mil euros
(9.000€) per cobrir les mesures preventives dels treballadors i de danys a tercers, segons el pla de

9.

PRESSUPOSTOS

9.1.

PRESSUPOST D’ EXECUCIÓ MATERIAL

seguretat i salut que elaborarà el contractista adjudicatari de les obres.

El pressupost d'execució material de les obres ascendeix a la quantitat de CENT SETANTA-TRES

8.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

El contractista adjudicatari, elaborarà un Pla de control de Qualitat. El tipus i numero d'assaigs a

realitzar durant l’execució de les obres, tant en la recepció dels materials com en el control de

MIL CENT NORANTA-VUIT Euros amb SEIXANTA-SET Cèntims (173.198,67€).

9.2.

PRESSUPOST D’ EXECUCIÓ PER CONTRACTA

fabricació i posada en obra, serà el determinat per la vigent reglamentació sobre la matèria, o en

El pressupost d’execució per contracta s'obté afegint al pressupost general d'execució material les

defecte d'això les quals fixi la Direcció facultativa de les obres.

despeses generals d'empresa (13%), el benefici industrial (6%) i l' IVA Finalment s'obté un total de

L'import d'aquests assaigs serà a càrrec del contractista fins a un import màxim de l'u per cent (1%) del
pressupost de l'obra,.En aquest cas, i donat el tipus i magnitud de l'obra projectada, es considera

DOS-CENTS QUARANTA-NOU MIL TRES-CENTS VUITANTA-VUIT Euros amb SETANTA-SET
Cèntims (249.388,77€) IVA inclòs.

suficient la quantitat, un u per cent, destinada a assaigs, no sent necessària partida especifica per part
de l’Administració.
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10.

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

En compliment dels articles 25,26,27,28,29,36 i 133 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel

13.

DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE

Aquest Projecte constructiu conté els documents que es relacionen a continuació:

que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de
l’article 123 del R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, a continuació es proposa la classificació que ha de ser exigida als

DOCUMENT N º 1: MEMÒRIA I ANNEXOS
Memòria

contractistes per admetre’ls a la licitació de l’execució d’aquestes obres:
Annex núm. 1.- Estudi bàsic de seguretat i salut
-

Grup E: Edificacions

-

Subgrup 8: Fusteria

-

Categoria: 1

Annex núm. 2.- Càlculs justificatius
Annex núm. 3.- Estudi de gestió de residus
Annex núm. 4.- Justificació i descomposició de preus
-

Grup I: Instal·lacions elèctriques

-

Subgrup 1: Enllumenat, il·luminacions i balises lluminoses

-

Categoria: 1

DOCUMENT N º 2: PLÀNOLS
Plànol núm. 1.- Situació, emplaçament i índex general
Plànol núm. 2.- Estat actual

11.

REVISIÓ DE PREUS
Plànol núm. 3.- Instal·lacions estat actual

En compliment del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i per tractar-se d’un contracte d’obra en què el

Plànol núm. 4.- Sanejament

termini d’execució no excedeix a dotze (12) mesos, no s’inclou en el projecte la clàusula de revisió
Plànol núm. 5.- Proposta implantació (3 fulls)

de preus.

12.

DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 123 del

Plànol núm. 6.- Ombres GMTO (3 fulls)
Plànol núm. 7.- Pèrgoles (3 fulls)
Plànol núm. 8.- Fonamentació pèrgoles i tarima (2 fulls)

R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, es manifesta que el present Projecte Constructiu, comprèn una obra complerta en
el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i
cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible de ser lliurada

Plànol núm. 9.- Enllumenat (3 fulls)
Plànol núm. 10.- Balisa i mobiliari urbà

a l’ús general.

DOCUMENT N º 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Així mateix es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de

DOCUMENT N º 4: PRESSUPOST

l’Obra Pública.
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MEMORIA

Amidaments
Quadre de preus núm. 1
Quadre de preus núm. 2
Pressupost
Resum del pressupost

14.

CONCLUSIÓ

Amb tot l’ exposat en aquesta memòria i els seus annexos, així com a la resta de documents, es
consideren completament justificades i definides les obres contemplades en aquest projecte,
elevant-lo a la consideració de la superioritat.
Reus, desembre de 2018
L'Enginyer redactor
digitalmente por GIRONES
GIRONES FARGAS Firmado
FARGAS ANTONIO RAMON - 77879828B
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
ANTONIO
serialNumber=IDCES-77879828B,
givenName=ANTONIO RAMON,
RAMON sn=GIRONES FARGAS, cn=GIRONES
FARGAS ANTONIO RAMON - 77879828B
Fecha: 2018.12.12 18:17:05 +01'00'
77879828B

Antoni Gironès Fargas
Enginyer de Camins, Canals i Ports
CIG ENGINYERIA SLP
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NORMATIVA APLICABLE

CONTROL DE QUALITAT
ACCESSIBILITAT-BARRERES ARQUITECTONIQUES

Promocio de I'accessibilitat i de supressio de barreres arquitectoniques.
Llei 20, de 25/11/1991 ; Presidencia de la Generalitat (DOGC Num. 1526, 04/12/1991)
(Correccio er- rades: DOGC 1527 / 09/12/1991 )
* Modificacio. Decret Legislatiu 6, de 13 de julio de 1994 ; Departament de Benestar
Social (DOGC 1926, 27/07/1994) Modifica els articles 18, 19 i 22 de la Llei.
Desplegament de la LLei 20-19911125, de Promocio de l'accessibilitat i de supressio de
barreres arquitectoniques, i d'aprovacio del Codi d'accessibilitat.
Decret 135, de 24/03/1995 ; Departament de Benestar Social (DOGC Num. 2043,
28/04/1995) (Correccio errades: DOGC 2152 / 10/01/1996 )
Serveis d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat.
Decret 318, de 25/07/2006 ; Departament de Benestar i Familia (DOGC Num.
4685,27/07/2006)
Se aprueban las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion de las personas
con dis- capacidad para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados y
edificaciones.
Real Decreto 505, de 20/04/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 113,
11/05/2007)
Se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminacion de las personas con
discapacidad en sus relaciones con la Administracion General del Estado.
Real Decreto 366, de 16/03/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 72, 24/03/2007)
Es regula la instal-lacio i conservacio de plataformes elevadores verticals (PEV) per a l'us
de persones amb mobilitat reduida (PMR)
Instruccio 6, de 17/10/2006 ; Departament de Treball i Industria ( Num. , )
Se regulan las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y
utilizacion de los modos de transporte para personas con discapacidad. Real Decreto
1544, de 23/11/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 290, 04/12/2007) (Correccio
errades: BOE num.55 / 04/03/2008 )
* Modificacio. Real Decreto 1276, de 16 de septiembre de 2011 ; del Ministerio de la
Presidencia (BOE num. 224, 17/09/2011)
Se determinan las especificaciones y caracteristicas tecnicas de las condiciones y criterios
de accesibilidad y no discriminacion establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de
marzo.
Orden PRE 446, de 20/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 48, 25/02/2008)
Se modifica el Codigo Tecnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas con
discapacidad.
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)
Se desarrolla el documento tecnico de condiciones basicas de accesibilidad y no
discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados.
Orden VIV 561, de 01/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)
DB-SUA. Seguretat d'utilizacio i accesibilitat
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)
Se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusion social.
Real Decreto Legislativo 1, de 29/11/2013 ; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igual- dad (BOE Num. 289, 03/12/2013)

Control de qualitat de l'edificacio.
Decret 375, de 01/12/1988 ; Departament de Politica Territorial i Obres Publi- ques (DOGC
Num.1086, 28/12/1988)
(Correccio errades: DOGC 1111 / 24/02/1989 )
Control de qualitat dels materials i unitats d'obra.
Decret 77, de 04/03/1984 ; Presidencia de la Generalitat (DOGC Num. 428, 25/04/1984)
* S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre de 21 de marg
de 1984 (DOGC num. 493, 12/12/1984)
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
Real Decreto 2200, de 28/12/1995 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num.
32,06/02/1996) (Correccio errades: BOE 57 / 06/03/1996 )
-199704-013 C; Modifica el articulo 14 y las disposiciones transitorias del Real Decreto.
* Modifica. Real Decreto 338, de 19 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Industria,
Turismo y Comer- cio (BOE num. 84, 07/04/2010)
Us del registre de materials de l'Itec en relacio amb el programa de control de qualitat de
l'edificacio. Ordre, de 26/06/1996 ; Departament de Politica Territorial i Obres Publi- ques
(DOGC Num.2226, 05/07/1996)
Control de qualitat dels poliuretans produits in situ.
Ordre, de 12/07/1996 ; Departament de Politica Territorial i Obres Publi- ques (DOGC
Num.2267, 11/10/1996)
S'estableix l'obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades
referents a l'autoritzacio administrativa relative als sostres i elements resistents.
Ordre, de 18/03/1997 ; Departament de Politica Territorial i Obres Publi- ques (DOGC
Num.2374, 18/04/1997)
Codigo Tecnico de la Edificacion
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
(Correccio errades: BOE num. 22 / 25/01/2008 )
*Modificacio. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la
Presidencia (BOE num. 254, 23/10/2007)
*Modificacio. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE num.
99, 23/04/2009)
*Modificacio. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE
num. 61, 11/03/2010)
*Modificacio apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del
Ministerio de Vivienda (BOE num. 97, 22/04/2010)
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
declara la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que
se aprueba el Codigo Tecnico de la Edificacion, asi como la definicion del parrafo segundo
de uso administrativo y la defini- cion completa de uso publica concurrencia, contenidas en
el documento SI del mencionado Codigo ; (BOE num. 184, 30/07/2010)
* Modificacio articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la
Jefatura del Estado (BOE num. 153, 27/06/2013).
Se modifican determinados documentos basicos del Codigo Tecnico de la Edificacion
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre.
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009)
(Correccio errades: BOE num. 230 / 23/09/2009 )
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MAQUINARIA D'OBRA
Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos
elevadores y de manejo mecanico.
Real Decreto 474, de 30/03/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num.
121,20/05/1988) Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de
uso al aire libre.
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002)
* Modificacion. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia
(BOE num. 106, 04/05/2006)
Se aprueba una nueva Instruccion Tecnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento
de aparatos de elevacion y manutencion, referente a gruas torre para obras u otras
aplicaciones.
Real Decreto 836, de 27/06/2003 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num.
170,17/07/2003) (Correccio errades: BOE 20 / 23/01/2004 )
* Modificacion. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria,
Turismo y Co- mercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instruccion Tecnica
Complementaria MIE- AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion,
referente a "gruas moviles autopro- pulsadas usadas".
Real Decreto 837, de 27/07/2003 ; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE Num.
170,17/07/2003)
* Modificacion. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria,
Turismo y Co- mercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
Criteris d'aplicacio de la Instruccio tecnica complementaria ITC-MIE-AEM2 del Reglament
d'aparells d'elevacio i de manutencio referent a les grues-torre desmuntables per a obres.
Circular 12/1995, de 7 de juliol, de la Direccio General de Seguretat Industrial, del
Departament d'Industria i Energia ( Num. , )
Se establecen las normas para la comercializacion y puesta en servicio de las maquinas
Real Decreto 1644, de 10/10/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 246,
11/10/2008)
PROJECTES I DIRECCIO D'OBRES
Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificacion.
Orden, de 09/06/1971 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 144, 17/06/1971)
(Correccio errades: BOE 160 / 06/07/1971 )
* Modificacion de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE num. 176, 24/07/1971)
Certificado final de Direccion de obras.
Orden, de 28/01/1972 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 35, 10/02/1972)
Modificacion de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la direccion de
obras de edi- ficacion y cedula de habitabilidad.
Real Decreto 129, de 23/01/1985 ; Ministerio de Obras Publicas y Urbanis- mo (BOE Num.
33,07/02/1985)
Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitucion de las garantias a que se
refiere el artf- culo 20.1 de la Ley de Ordenacion de la Edificacion.
Instruccion, de 11/09/2000 ; Direccion General de los Registros y del Notaria- do (BOE
Num.227, 21/09/2000)
Medidas Fiscales, Administrates y del Orden Social.
Ley 24, de 27/12/2001 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2001)
* Modificacio de la Llei. Ley 51, de 02 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE
num. 289, 03/12/2003)
Medidas Fiscales, Administrates y del Orden Social. Ley "de acompanamiento" a la Ley de
presu- puestos para el ano 2003.
Ley 53, de 30/12/2002 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2002)
(Correccio errades: BOE 81 / 04/04/2003 )
Ley de Ordenacion de la Edificacion (LOE).
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Ley 38, de 05/11/1999 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 266, 06/11/1999)
200212-006 P; Contiene el articulo 105 que modifica la disposicion adicional segunda
sobre la obliga- toriedad de las garantias por danos materiales ocasionados por vicios y
defectos en la construccion.
200112-020 P; Conte l'article 82 que afegeix un nou epigraf dins l'apartat a) del num. 1 de
l'article 3 de la LOE, epigraf a.4). Facilitacio per a l'acces dels serveis postals, mitjangant la
dotacio de les ins- tal-lacions apropiades per al lliurament dels enviaments postals, segons
disposa la seva normativa especifica.
-200009-005 P; Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitucion de las
garantias a que se refiere el articulo 20.1 de la Ley
* Modificacio. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE num.
308, 23/12/2009)
* Modificacio articles 2 i 3. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE
num. 153, 27/06/2013)
Regula l'adopcio de criteris ambientals i d'ecoeficiencia en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )
Modificacio. Derogacio de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del
Departament de la Presidencia (DOGC num. 5422, 16/07/2009)
Codigo Tecnico de la Edificacion
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
(Correccio errades: BOE num. 22 / 25/01/2008 )
*Modificacio. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la
Presidencia (BOE num. 254, 23/10/2007)
*Modificacio. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE num.
99, 23/04/2009)
*Modificacio. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE
num. 61, 11/03/2010)
*Modificacio apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del
Ministerio de Vivienda (BOE num. 97, 22/04/2010)
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
declara la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que
se aprueba el Codigo Tecnico de la Edificacion, asi como la definicion del parrafo segundo
de uso administrate y la defini- cion completa de uso publica concurrencia, contenidas en
el documento SI del mencionado Codigo ; (BOE num. 184, 30/07/2010)
* Modificacio articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la
Jefatura del Estado (BOE num. 153, 27/06/2013).
Se modifican determinados documentos basicos del Codigo Tecnico de la Edificacion
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre.
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009)
(Correccio errades: BOE num. 230 / 23/09/2009 )
Se modifica el Codigo Tecnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas con
discapacidad.
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)

RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIO 1 2

Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya.
Decret 115, de 06/04/1994 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1904, 06/03/1994)
Cataleg de residus de Catalunya

(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )
Modificacio. Derogacio de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del
Departament de la Presidencia (DOGC num. 5422, 16/07/2009)
Aprovacio del Pla d'actuacio per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats
zones de proteccio especial de l'ambient atmosferic mitjangant el Decret 226/2006, de 23
de maig.
Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 4924,
12/07/2007)
* Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la
Presidencia (DOGC num. 5533, 24/12/2009)
Se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
Real Decreto 105, de 01/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 38, 13/02/2008)
Finangament de les infraestructures de gestio dels residus i dels canons sobre la disposicio
del rebuig dels residus.
Llei 8, de 10/07/2008 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 5175, 17/07/2008)
* Modifica l'article 15. Llei 5, de 20 de marg de 2012 ; del Departament de la Presidencia
(DOGC num. 6094, 23/03/2012)
S'aprova el Text refos de la Llei reguladora dels residus.
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num.
5430,28/07/2009)
* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s'afegeix una disposicio
final. Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidencia (DOGC num.
6035, 30/12/2011)
* Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener de 2014
; del Departament de la Presidencia (DOGC num. 6511, 30/01/2014)
S'aprova el Programa de gestio de residus de la construccio de Catalunya (PROGROC),
es regula la produccio i gestio dels residus de la construccio i demolicio, i el canon sobre
la deposicio controlada dels residus de la construccio. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010]
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num.
5664,06/07/2010) Residuos y suelos contaminados.
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011)
* Modificacio. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado
(BOE num. 108, 05/05/2012)
* Modificacio. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE num.
305, 20/12/2012)
* Modificacio. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE num. 140,
12/06/2013)
SEGURETAT I SALUT
Prevencion de riesgos laborales.

Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 2166, 09/02/1996)
S'estableix un certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d'obres i construccions a linies
electriques.
Resolucio, de 04/11/1988 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1075, 30/11/1988)
Se regulan las condiciones para la comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de
proteccion individual.
Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno (BOE Num. 311, 28/12/1992)
(Correccio errades: BOE 42 / 24/02/1993 )
* Modificacion. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE num.
57, 08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995)
* Ampliacion. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE 130, 01/06/1994).
Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret.
* Modificacion. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia (BOE 57,
08/03/1995)

Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995)
Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De
reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales. Modifica els articles 9,
14, 23, 24, 31, s'afegeix l'article 32bis, 39, 43, s'afegeixen noves disposicions addicionals.
Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998)
(Correccio d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrates y del Orden
Social. Modifica els articles 45, 47, 48 i 49 de la Llei.
* Modificacio.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE num.
308, 23/12/2009)
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.
Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia- les (BOE Num.
27,31/01/1997)
* Modificacion. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (BOE num. 104, 01/05/1998)
* Modificacion. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006)
* Afegeix un parragraf segon a l'article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ;
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005)
* Modificacio. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia
(BOE num. 57, 07/03/2009)
* Modificacio. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e
Inmigracion (BOE num. 71, 23/03/2010)
Disposiciones minimas en materia de senalizacion de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num.
97,23/04/1997)
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas
que entra- ne riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num.
97,23/04/1997)
Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num.
97,23/04/1997)
* Modificacio. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de
la Presidencia (BOE 274, 13/11/2004)
* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (BOE num. 244, 11/10/2007)
Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
canceri- genos durante el trabajo.
Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 124,
24/05/1997)
* Modificacion. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia
(BOE num. 145, 17/06/2000) * 3 Modificacion. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del
Ministerio de la Presidencia (BOE num. 82, (05/04/2003)
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores
de equipos de proteccion individual.
Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140,
12/06/1997) (Correccio errades: BOE 171 / 18/07/1997 )
Se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188,

3 Correccio d'errades: BOE 69 / 22/03/1995)
Resolucion, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE 129, 28/05/1996) Informa- cio
complementaria del Reial decret.
* Modificacion. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE 56, 06/03/1997)
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07/08/1997)
* Modificacion. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
(BOE 274, 13/11/2004)
Se aprueban las disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de
los trabajadores en las actividades mineras.
Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num.
240,07/10/1997)
S'aprova el model de Llibre d'incidencies en obres de construccio
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998)
Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de
trabajo temporal.
Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia- les (BOE Num.
47,24/02/1999)
Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion a agentes quimicos durante el trabajo.
Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104,
01/05/2001) (Correccio errades: BOE 129 / 30/05/2001 )
Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo electrico.
Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148,
21/06/2001) Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al
aire libre.
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002)
* Modificacion. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia
(BOE num.
106, 04/05/2006)
Se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion.
Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256,
25/10/1997)
* Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ;
del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 274, 13/11/2004)
* Modificacio. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Socia- les (BOE num. 127, 29/05/2006)
* Modificacio de l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real Decreto 1109,
de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 204,
25/08/2007)
* Modificacio. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e
Inmigracion (BOE num. 71, 23/03/2010)
Se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de
Riesgos Labora- les, en materia de coordinacion de actividades empresariales.
Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004)
Se aprueba la Instruccion tecnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de
fertilizantes a base de nitrato amonico con alto contenido en nitrogeno».
Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Industria Turismo y Comer- cio (BOE
Num.256, 23/10/2004)
Sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos
derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas.
Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num.
265,05/11/2005)
* Modificacio. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia
(BOE num. 73, 26/03/2009)
Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposicion al ruido.
Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60, 11/03/2006)
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(Correccio errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006 )
Codigo Tecnico de la Edificacion
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
(Correccio errades: BOE num. 22 / 25/01/2008 )
*Modificacio. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la
Presidencia (BOE num. 254, 23/10/2007)
*Modificacio. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE num.
99, 23/04/2009)
*Modificacio. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE
num. 61, 11/03/2010)
*Modificacio apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del
Ministerio de Vivienda (BOE num. 97, 22/04/2010)
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
declara la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que
se aprueba el Codigo Tecnico de la Edificacion, asi como la definicion del parrafo segundo
de uso administrative y la defini- cion completa de uso publica concurrencia, contenidas en
el documento SI del mencionado Codigo ; (BOE num. 184, 30/07/2010)
* Modificacio articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la
Jefatura del Estado (BOE num. 153, 27/06/2013).
Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicion al amianto.
Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86, 11/04/2006)
Es dona publicitat a la versio catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspeccio de
Treball i Seguretat Social.
Resolucio TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i Industria (DOGC Num.
4641,25/05/2006)
(Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006 )
Reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.
Ley 32, de 18/10/2006 ; Jefatura de Estado (BOE Num. 250, 19/10/2006)
* Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (BOE num. 204, 25/08/2007)
* Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Trabajo e
Inmigracion (BOE num. 63, 14/03/2009)
* Modificacio. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE num.
308, 23/12/2009)
* Modificacio. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e
Inmigracion (BOE num. 71, 23/03/2010)
Se modifican determinados documentos basicos del Codigo Tecnico de la Edificacion
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre.
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009)
(Correccio errades: BOE num. 230 / 23/09/2009 )
Se aprueba la Instruccion tecnica complementaria 02.2.01 «Puesta en servicio,
mantenimiento, repa- racion e inspeccion de equipos de trabajo» del Reglamento general
de normas basicas de seguridad minera.
Orden ITC 1607, de 09/06/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comer- cio (BOE Num.
146,17/06/2009)
* Modificacio. Orden ITC 2060, de 21 de julio de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio (BOE num. 183, 29/07/2010)
Gestio del registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels plans de treball amb amiant
Instruccio 2 ; Direccio General de Relacions Laborals ( Num. , 26/11/2006)
S'aprova el Text refos de la Llei reguladora dels residus.
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num.
5430,28/07/2009)
* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s'afegeix una disposicio
final. Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidencia (DOGC num.
6035, 30/12/2011)

* Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener de 2014
; del Departament de la Presidencia (DOGC num. 6511, 30/01/2014)
Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposicion a radiaciones opticas artificiales.
Real Decreto 486, de 23/04/2010 ; Ministerio de Trabajo e Inmigracion (BOE Num.
99,24/04/2010) (Correccio errades: BOE num. 110 / 06/05/2010 )
S'aprova el Programa de gestio de residus de la construccio de Catalunya (PROGROC),
es regula la produccio i gestio dels residus de la construccio i demolicio, i el canon sobre
la deposicio controlada dels residus de la construccio. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010]
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num.
5664,06/07/2010) Registre de delegats i delegades de prevencio
Decret 171, de 16/11/2010 ; Departament de Treball (DOGC Num. 5764, 26/11/2010)
(Correccio errades: DOGC. num. 5771 / 09/12/2010 )
Aplicacio del Reial Decret 396/2006, de 31 de marg, pel qual s'estableixen les disposicions
minimes de Seguretat i Salut aplicables als treballs amb risc d'exposicio a l'amiant.
Instruccio 1 ; Direccio General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2009)
Aplicacio del Reial Decret 396/2006, de 31 de marg, sobre l'amiant, al doblatge de cobertes
de fibro- ciment, a l'execucio de plans de treball generics, a la presa de mostres, a la
possibilitat de remetre's a plans aprovats anteriorment i als treballadors autonoms
Instruccio 4 ; Direccio General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2010)
Criteri de la Direccio General de relacions Laborals sobre els plans de treball amb risc per
amiant en
les operacions de doblatge de cobertes de fibrociment
Circular num. 2 ; Direccio General de Relacions Laborals ( Num. , 23/11/2010)
Residuos y suelos contaminados.
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011)
* Modificacio. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado
(BOE num. 108, 05/05/2012)
* Modificacio. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE num.
305, 20/12/2012)
* Modificacio. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE num. 140,
12/06/2013)
Se registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construccion
Resolucion, de 28/02/2012 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num.
64,15/03/2012)
Se registra y publica el acta de constitucion formal de la Comision Paritaria del Convenio
general del sector de la construccion, asi como la cuota empresarial a la Fundacion
Laboral de la Construccion. Resolucion, de 12/03/2012 ; Ministerio de Empleo y
Seguridad Social (BOE Num. 65,15/03/2012)
Se registra y publica el Acta de modificacion del V Convenio colectivo General del Sector
de la Construccion.
Resolucion, de 04/02/2013 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num.
41,16/02/2013) 201307-002 C; Se registra y publica el Acta sobre clasificacion profesional

del V Convenio colectivo general del sector de la construccion.
Se registra y publica el Acta sobre clasificacion profesional del V Convenio colectivo
general del sector de la construccion.
Resolucion, de 25/06/2013 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num.
164,10/07/2013)
Se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologacion
de activi- dades formativas en materia de prevencion de riesgos laborales, asi como sobre
el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologacion de actividades
formativas en materia de prevencion de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en
el V Convenio colectivo del sector de la construccion.
Resolucion, de 08/11/2013 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num.
280,22/11/2013) (Correccio errades: BOE num. 28 / 01/02/2014 )
ENLLUMENAT PUBLIC: Ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi
nocturn. Llei 6, de 31/05/2001; Presidència de la Generalitat (DOGC Núm. 3407,
12/06/2001)
* Modifica l’article 3, 8 i disposició transitòria primera. Llei 9, de 29 de desembre de 2011;
del Departament de la Presidència (DOGC Núm 6035, 30/12/2011) Aprova la instrucció
interpretativa de la ITC-MI-BT-009, del reglament electrònic per a baixa tensió, relativa a
instal·lacions d’enllumenat públic.
Resolució, de 17/05/1989; Departament d’Indústria i Energia (DOGC Núm. 1151,
05/06/1989) Se aprueba el reglamento de eficiencia energetica en instalaciones de
alumbrado exterior y sus instalaciones trucciones tecnicas complementarias EA-01 a EA07 Real Decreto 1890, de 14/11/2008 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num.279, 19/11/2008)
XARXA PUBLICA DE SANEJAMENT
Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de
poblaciones. Orden, de 15/09/1986 ; Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo (BOE Num.
228, 23/09/1986) S'aprova el Reglament de serveis publics de sanejament
Decret 130, de 13/05/2003 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 3894,
29/05/2003) (Correccio errades: DOGC 3938 , DOGC 4181 )
* Modificacio. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num.
2865, 12/04/1999)
Operacions de valoritzacio i eliminacio i la llista europea sobre residus.
Orden MAM/304/2002, de 08/02/2002 ; Ministerio de Medio Ambiente (BOE Num.
43,19/02/2002) (Correccio errades: BOE 61 / 12/03/2002 )
Regula l'adopcio de criteris ambientals i d'ecoeficiencia en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)
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ANNEX NÚM. 1
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
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ANNEX 1: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
1

INTRODUCCIÓ

2

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
2.1

MITJANS I MAQUINÀRIA (en qualsevol fase d’obra).

2.2.

TREBALLS PREVIS

2.3.

ENDERROCS

2.4.

MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS

2.5.

FONAMENTS

2.6.

ESTRUCTURA

2.7.

RAM DE PALETA

2.8.

COBERTA

2.9.

REVESTIMENTS I ACABATS

2.10.

INSTAL·LACIONS

2.11. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS
ESPECIALS
3

MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
3.1. MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
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3.2.

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

3.3.

MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS

4

PRIMERS AUXILIS

5

NORMATIVA APLICABLE

1

ANNEX 1: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

1.

INTRODUCCIÓ

a) El manteniment de l’Obra en bon estat d’ordre i neteja.

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les

b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves

previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com

condicions d’accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.

informació útil per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels medis auxiliars.

previsibles treballs posteriors de manteniment.
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu

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

desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1626/97 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.

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

D’acord amb l’art. 7è, en aplicació d’aquest estudi bàsic de seguretat i salut, el contractista ha
d’elaborar un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.

complementin les previsions contingudes en aquest document.
g) L’emmagatzematge i la eliminació o evacuació de residus i runa.
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador de
seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la direcció facultativa. En
cas d’obres de les administracions públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta

h) L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà de
dedicar-se als diferents treballs o fases de treball

Administració.

i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.

Es recorda l’obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidències per al

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es

seguiment del pla. Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els

realitzi en l’obra o a prop del lloc de l’obra.

contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació
adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra.

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral
competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret.

Durant l’execució de l’obra seran d’aplicació els principis de l’acció preventiva previstos a
l’article 15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborables” i en particular a les següents

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure

activitats.

el Pla de Seguretat i Salut.

ARTÍCLE 10

El coordinador de seguretat i salut l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció
Facultativa, cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà

Article 10. “Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra”
De conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, els principis de l’acció preventiva

aturar l’obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat
Social, al contractista, subcontractistes i representants dels treballadors.

que es recull en el seu article 15 (empresaris) = contractista i subcontractista, s’aplicaran durant

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de

l’execució de l’obra i, en particular, en les següents tasques o activitats:

les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11è).
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- Cops i ensopegades.

2.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes
a l’annex lV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos

- Caiguda de materials, rebots.
- Sobreesforços per postures incorrectes.
- Bocada de piles de material.

particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant
tot el procés d’execució de l’obra a bé ser extrapolables a d’altres feines.
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres tal com: caigudes, talls,

2.3.

ENDERROCS

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

cremades i cops, adoptant en tot moment la postura més adient per al treball que es realitzi. A
més, s’han de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i
tenir cura de minimitzar en tot moment el risc d’incendi.

2.1.

MITJANS I MAQUINÀRIA (en qualsevol fase d’obra).

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
- Projecció de partícules durant els treballs.
- Caigudes des de punts als i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.

- Contactes amb materials agressius.

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..)

- Talls i punxades.

- Desplom de maquinària d’obra (sitges,grues, etc)

- Cops i ensopegades.

- Riscos derivats del funcionament de grues.

- Caiguda de materials, rebots.

- Caiguda de la càrrega transportada.

- Ambient excessivament sorollós.

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

- Sobreesforços per postures incorrectes.

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).
- Cops i ensopegades.
- Caiguda de materials, rebots i ambient excessivament sorollós.
- Contactes elèctrics directes i indirectes.
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques.

2.2.

TREBALLS PREVIS

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum. gas...).
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).
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2.4.

MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
- Cops ensopegades.
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.
- Caiguda de materials, rebots.

ANNEX 1: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

- Ambient excessivament sorollós.

2.6.

ESTRUCTURA

- Desplom de les parets de contenció, pous i rases.

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..)

- Desplom de les edificacions contigües.

- Projecció de partícules durant els treballs

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques.

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)

- Sobreesforços per postures incorrectes.

- Contactes amb materials agressius

2.5.

FONAMENTS

- Talls i punxades

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..)

- Cops i ensopegades

- Projecció de partícules durant els treballs.

- Caiguda de materials, rebots

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)

- Ambient excessivament sorollós

- Contactes amb materials agressius.

- Contactes elèctrics directes o indirectes

- Talls i punxades

- Sobreesforços per postures incorrectes

- Cops i ensopegades

- Fallides d’encofrats

- Caiguda de materials, rebots

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Ambient excessivament sorollós

- Bolcada de piles de material

- Desplom de les parets de contenció, pous i rases

2.7.

RAM DE PALETA

- Desplom de les edificacions contigües

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

- Projecció de partícules durant els treballs

- Contactes elèctrics directes o indirectes

- Caigudes des de punts alts i/o d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)

- Sobreesforços per postures incorrectes

- Contactes amb materials agressius

- Fallides d’encofrats

- Talls i punxades

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Cops i ensopegades

- Bolcada de piles de material

- Caiguda de materials, rebots

Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat d’Esplugues de Llobregat
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- Ambient excessivament sorollós

- Caiguda de materials, rebots

- Sobreesforços per postures incorrectes

- Sobreesforços per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

2.8.

COBERTA

2.10.
-

INSTAL·LACIONS

Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ..)

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..)

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)

- Projecció de partícules durant els treballs

- Talls i punxades

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)

- Cops i ensopegades

- Contactes amb materials agressius

- Caiguda de materials, rebots

- Talls i punxades

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts

- Cops i ensopegades

- Contactes elèctrics directes o indirectes

- Caiguda de materials, rebots

- Sobreesforços per postures incorrectes

- Ambient excessivament sorollós

- Caigudes de pals i antenes

- Sobreesforços per postures incorrectes
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes de pals i antenes

2.9.

REVESTIMENTS I ACABATS

2.11.

RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN

RISCOS ESPECIALS
ANNEX II
Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials per a la seguretat i la salut
dels treballadors.

- Generació excessiva de pals o emanació de gasos i vapors tòxics
I. Treballs amb riscos especialment graus de sepultament o caiguda d’alçada, per les
- Projecció de partícules durant els treballs

particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats,

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes)

2. Treballs en els que l’exposició a agents químics o biològics suposin un risc d’especial
gravetat, o per als que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment

- Contactes amb materials agressius

exigible.

- Talls i punxades

3. Treballs amb exposició, a radiacions ionitzants per als que no s’especifica l’obligatorietat la

- Cops i ensopegades

delimitació de zones controlades i/o vigilades,
4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
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5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la
càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, bolcatge, etc.

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra
subterranis,

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic,

Sistema de rec que impedeix l’emissió de pols en gran quantitat.

8. Treballs realitzats en calaixos d’aire comprimit,

Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes).

9. Treballs que impliquen l’ús d’explosius,

Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de rases.

10. Treballs que requereixen muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

Utilització de paviments antilliscants.
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. Col·locació de xarxes en
forats horitzontals.

3.

MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones)

Com a criteri general tindran preferència les proteccions col·lectives en front les individuals. A
més, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i les
eines de treball. D’altra banda els mitjans de protecció hauran d’estar homologats segons la

Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades.
Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides

normativa vigent.

3.2.
3.1.

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i la projecció de partícules

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

- Utilització de calçat de seguretat

Senyalització de les zones de perill.

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts
d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del

Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de l’obra

qual serà obligatòria.

com en relació amb els vials exteriors. Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada per
al pas de maquinària.

Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades

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

- Utilització del casc

Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents.

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants.

- Utilització de davantals

Fonamentació correcta de la maquinària d’obra.

Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d’intoxicació per més
d’un operari. Utilització d’equips de subministrament d’aire

Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat d’Esplugues de Llobregat
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3.3.

MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS

Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s’ha
de preveure un passadís protegit per al pas de vianants. El tancament ha d’impedir que
persones alienes a l’obra puguin entrar-hi
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior com en relació amb els vials
exteriors
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE : 25/10197)
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción

5.1.

Transposición de la Directiva 92/57/ CEE

Deroga el RD 555/86 sobre obligatoriedad de inclusión de Estudio de Seguridad e Higiene en
proyectos de edificación y obras públicas.
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE : 10/11/95) Prevención de riesgos laborales.

descàrrega

Desenvolupament de les següents disposicions:

Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) Reglamento de los Servicios de Prevención.

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones)

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE : 23/04/97)

Bolcada de piles de material.

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo.
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE : 23/04/97)

4.

PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Modifica i deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo.

S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE : 23/04/97)

els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències,ambulàncies, taxis, etc. per

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que

garantir el ràpid trasllat dels possibles accidents.

entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores.
- RD 488/97 de l4 de abril (BOE: 23/04/97)

5.

NORMATIVA APLICABLE

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen
pantallas de visualización.

RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE : 15/01/67)
Data d’actualització : 18/12/1997
Normas complementarias de Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de
- Directiva 92/57/ CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud que deben aplicarse en las obras de
construcciones temporales o móviles.
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- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/69)

Modificado : BOE: 29/10/75

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la erosión al oído durante el

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75) : N.R. MT-8 : Equipos de protección personal de

trabajo.

vías respiratorias : filtros mecánicos.

- O. De 9 de marzo de1971 (BOE : 16 i 17/03/71)

Modificació: BOE : 30/10/75

5.2.

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE : 09/09/75) : N.R. MT-9: Equipos de protección personal de
vías respiratorias; mascarillas autofiltrantes.

Correcció d’errades : BOE : 06/04/71
Modificació : BOE : 31/10/75
Modificació :

BOE : 02/11/89
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE : 10/09/75) N.R. MT-10: Equipos de protección personal de

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD

vías respiratorias : Filtros químicos i mixtos contra amoníaco.

665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997.
Modificació : BOE : 01/11/75
Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de
protección personal de trabajadores;

- Normativa d’àmbit local (ordenances municipals)

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE : 30/12/74 : N.R. MT - 1 : Cascos metálicos,

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE : 24/05/97)

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 : Protectores auditivos.

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la erosión a agentes
biológicos durante el trabajo.

- R. de 28 de julio de 1975 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores.
- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE : 24/05/97)
Modificació : BOE: 24/10/75
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE : 03/09/75): NR. MT-4: Guantes aislantes de electricidad

cancerígenos durante el trabajo.

Modificació : BOE : 25/10/75

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE : 12/06/97)

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE : 04/09/75) N.R. MT-5 : Calzado de seguridad contra riesgos

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de

mecánicos.

equipos de protección individual.

Modificació : BOE : 27/10/75

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE : 07/08/97)

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE : 05/09/75) : N.R. MT-6 : Banquetas aislantes de maniobras.

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los

Modificació : BOE : 28/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE : 06/09/75) : N.R. MT-7: Equipos de protección personal de
vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales

equipos de trabajo.
Transposició de la Directiva 89/65 CEE sobre utilització dels equips de treball modifica i deroga
alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971)
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE : 15/06/52)
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5.3.

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria

de la construcción
Modificacions :

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE : 07/11/84)

O. de 10 de diciembre de 1953 BOE : 22/12/53)

O. de 23 de septiembre de 1966

Modificació : O. de 16 de abril de 1990 (BOE : 24/04/90)

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.

(BOE : 01/10/66) Ad. 100 a 105 derrogats per O. de 20 de

gener de 1956
Esplugues de Llobregat, desembre de 2018
- O.

de 31 de enero de 1940.

Andamios : Cap. VII.

Art. 66 a 74

(BOE : 03/02/40)

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene.
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1 a 41, 1831 a 2911 y Anexos I y II (BOE : 05/09/70;
09/09/70) Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica.
Correcció d’errades : BOE : 17/10/70.
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE : 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligado el estudio de
Seguridad e Higiene
Correcció d’errades : BOE : 31/10/86
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE : 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su
cumplimiento y tramitación.
- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE : 18/09/87)
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE : 14/06/77)

5.4.

Reglamento de aparatos elevadores para obras

Modificació : O. de 7 de marzo de 1981 (BOE : 14/03/81)
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE : 07/07/88)
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención referente a grúa torre desmontables para obras
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$&&,21(6

&RPELQDFLyQGHDFFLRQHV

$FFLRQHVDFRQVLGHUDU

El valor de loes efectos de las acciones correspondiente a una situación persistente o
transitoria se determinará mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión

De acuerdo con el CTE DB SE-AE "Acciones en la Edificación", del Ministerio de
Fomento, las acciones a considerar en la marquesina son:
- $FFLRQHVSHUPDQHQWHV * 
- Peso propio
- Cargas muertas
-$FFLRQHVYDULDEOHV 4 
- Sobrecargas de uso
- Acciones climáticas
- Viento
- Nieve
9DORUHVFDUDFWHUtVWLFRVSDUDODVDFFLRQHV
El valor característico de una acción es su principal valor representativo. Puede venir
determinado por un valor medio, un valor nominal o, en los casos en que se fija mediante
criterios estadísticos, por un valor correspondiente a una determinada probabilidad de no
ser superado durante un período de referencia, que tiene en cuenta la vida útil de la
estructura y la duración de la acción.

¦

M !

γ*M *NM  γ4 4N 

¦

γ4L ψL 4NL

L! 

es decir, considerando la acción simultánea de:
- todas las acciones permanentes, en valor de cálculo (ȖG·Gk)
- una acción variable cualquiera, en valor de cálculo (ȖQ·Qk)
- el resto de acciones variables, en valor de cálculo de combinación (ȖQ·ȥ0·Qk)
Los valores de los coeficientes de seguridad son los establecidos en la Tabla 4.1 para cada
tipo de acción. Los valores de los coeficientes de simultaneidad se establecen en la Tabla
4.2

$&&,21(69$5,$%/(6

$&&,21(63(50$1(17(6

6REUHFDUJDGHXVR

3HVRSURSLR
El peso propio a tener en cuenta es el de los elementos estructurales que conforman la
pérgola. El valor característico del peso propio de los elementos constructivos se
determinará, en general, como su valor medio obtenido a partir de las dimensiones
nominales y los pesos específicos
γK  

N1

peso específico hormigón armado



P
γD  



P

N1

peso específico acero estructural



P

&DUJDVPXHUWDV
Las cargas muertas a considerar son las correspondientes a los elementos no
estructurales tales como cerramientos, elementos separadores, carpinterías.
espesor de los listones de madera

K PDG  PP
γPDG  

La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre la marquesina por
razón de su uso. De acuerdo con el uso, como valores característicos se adoptarán de la
Tabla 3.1.
La categoría de uso y valor de la sobrecarga en la cubierta de la marquesina son:
G1 - Cubiertas ligeras sobre correas (sin forjado) accesibles únicamente para
conservación
N1
carga uniforme
T X  

NJI

densidad de la madera (pino Flandes autoclave)



P
S  

permeabilidad de la cubierta de la pérgola

FP  S  K PDG γPDG

 N3D

carga muerta debida a la cubierta de madera

Debido a la categoría G1, la sobrecarga de uso no se considera concomitante con el resto
de acciones variables.

9,(172

Anejo D. Acción del viento
'3UHVLyQGLQiPLFDEiVLFD

δ  

NJ

densidad del aire



P
Y E  

P

velocidad básica del viento (Zona C)

V

T E   δ Y E





N1

P 3UHVLyQGLQiPLFDEiVLFD

'&RHILFLHQWHGHH[SRVLFLyQ

'&RHILFLHQWHHyOLFR
(Eurocode 1 - Part 1,4 Acciones de Viento)
7.3 Marquesinas (coeficiente eólico)
(1) Se define como marquesina la cubierta de una estructura que no tiene muros
perimetrales, tales como estaciones de servicio, aparcamientos, etc.

N   /  P =  P

(2) El grado de bloqueo bajo una marquesina depende del bloqueo ĳ, que es la relación
del área de obstáculos, posibles o reales, bajo la marquesina, dividida por el área de la
sección transversal bajo la marquesina, siendo ambas normales a la dirección del viento
Un valor ĳ=0 representa una marquesina vacía, mientras que ĳ=1 representa una
marquesina completamente oculta bajo los aleros de ésta

) ]  N  §¨ OQ§¨

© ©

PD[ ] =
/

]SHU  P
FH  FH ]SHU

··
¸ ¸ FH ]  ) ]  ) ]  N
¹¹
altura de la pérgola



(3) Los coeficientes globales de fuerza, cf, y presión neta, cp.net, dados tienen en cuenta
el efecto combinado de la acción del viento sobre ambas superficies, la superior y la
inferior de la marquesina para todas las direcciones del viento. Para el cálculo de valores
intermedios se puede emplear interpolación lineal.
(4) A sotavento de la posición de máximo bloqueo se deberían emplear los valores para ĳ=0
(5) El coeficiente global de fuerza representa la fuerza resultante sobre la estructura. El
coeficiente de presión neta representa la presión máxima local para todas las direcciones
del viento. Ésta debería emplearse para el cálculo de los elementos de cubierta y
fijaciones.
(6) En una marquesina a un agua el centro de presiones se debería tomar a una distancia
d/4 desde el borde situado a barlovento (d = dimensión paralela a dirección del viento)
(7) Se deberían considerar las fuerzas de fricción

7.5 Coeficientes de fricción
Se debe considerar el efecto de la fricción en el plano de la cubierta.
Los coeficientes de fricción son los definidos en la tabla 7.10

FIU  

muy rugoso

El área de referencia Afr se define en la figura 7.22. Las fuerzas de fricción se deben
aplicar en la parte de las superficies externas paralelas a la dirección del viento, situadas
a una distancia desde las esquinas o aleros a barlovento igual al valor más pequeño entre
2b o 4h
'LPHQVLRQHVGHODFXELHUWD
G  P

longitud de la pérgola

E  P

ancho de la pérgola

&RHILFLHQWHVGHIXHU]DJOREDOHV
FIPD[  

coeficiente de fuerza global máximo (descendente)

FIPLQ  

coeficiente de fuerza global mínimo (ascendente) marquesina vacía (ĳ=0)

FIPLQ  

coeficiente de fuerza global mínimo (ascendente) marquesina llena (ĳ=1)

&RHILFLHQWHVGHSUHVLyQ
Descendentes

Ascendentes ĳ=0

Ascendentes ĳ=1
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área de referencia a fricción

$FFLyQGHOYLHQWR

1LHYH

Descendentes

Como valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal puede
tomarse

T PD[$  T E  FH FSPD[$
T PD[%  T E  FH FSPD[%

 N3D
 N3D
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 N3D
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S PD[HT 

)PD[
G E
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)PLQ  S  T PLQ$ $$  T PLQ% $%  T PLQ& $&
Ascendentes marquesina llena (ĳ=1)
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Fuerzas de Fricción
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S PLQHT 
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 N3D
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S PLQHT 
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sobrecarga de nieve sk en Barcelona
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Ascendentes marquesina vacía (ĳ=0)
T PLQ$  T E  FH FSPLQ$
T PLQ%  T E  FH FSPLQ%

coeficiente de forma - cubierta sin impedimentos para el deslizamiento de nieve

 N3D

T Q  μ VN
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sobrecarga de nieve
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Pèrgola HABANA PER6

',0(16,21$'2&,0(17$&,Ï1

CIMENTACIÓN HABANA.PER6 ĳ=0 (PÉRGOLA VACIA)
1. ESTABILIDAD
/DVGLPHQVLRQHVGHODFLPHQWDFLyQVRQ
/[  P

DQFKR;GHFLPHQWDFLyQ

/\  P

DQFKR<GHFLPHQWDFLyQ

K  P

FDQWRGHFLPHQWDFLyQ

H[  P

H[FHQWULFLGDGGHOSLODUHQGLUHFFLyQ;

H\  P

H[FHQWULFLGDGGHOSLODUHQGLUHFFLyQ<

/RVSHVRVHVSHFtILFRVGHODFLPHQWDFLyQVRQ
γK  

N1


SHVRHVSHFtILFRKRUPLJyQDUPDGR

P

K U  P
γU  



/DVUHDFFLRQHVYHUWLFDOHVSpVLPDVFDUDFWHUtVWLFDVSDUDODYHULILFDFLyQGHODHVWDELOLGDGGHOD
SpUJRODVRQODVVLJXLHQWHV ODVUHDFFLRQHVQRLQFOX\HQHOSHVRSURSLRGHODFLPHQWDFLyQ 
)[N  N1
)\N  N1

0 [N  P N1

)]N  N1 (descendente)

0 ]N  P N1

0 \N  P N1

S ]FLP  /[  /\  K  γK  K U γU

 N1

SHVRSURSLRGHOHOHPHQWRGHFLPHQWDFLyQ

1. Hundimiento
/DVSUHVLRQHVEDMRODFLPHQWDFLyQEDMRODFRPELQDFLyQGHDFFLRQHV(/6FDUDFWHUtVWLFDVRQ
ODVVLJXLHQWHV
DFFLRQHVUHVXOWDQWHVUHVSHFWRDOFGJGHODFLPHQWDFLyQ

HVSHVRUGHUHOOHQRVREUH
]DSDWD

N1
P

Hipótesis 1 - Reacciones máximas (hundimiento)

SHVRHVSHFtILFRUHOOHQR
VREUH]DSDWD

)]FGJ  )]N  S ]FLP
0 \FGJ  0 \N  )]N  H[  )[N K
0 [FGJ  0 [N  )]N  H\  )\N K

σNPD[ 

σNPLQ 

)]FGJ
/[  /\
)]FGJ
/[  /\



0 \FGJ
/\  /[





0 \FGJ
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  P N1
  P N1

0 [FGJ
/[  /\





0 [FGJ
/[  /\



 N3D

 N3D

WHQVLyQPi[LPD

WHQVLyQPtQLPD

Hipótesis 2 - Reacciones mínimas (levantamiento)

CIMENTACIÓN HABANA.PER6 ĳ=0 (PÉRGOLA VACIA)

/DVUHDFFLRQHVYHUWLFDOHVSpVLPDVGHGLVHxRSDUDODYHULILFDFLyQGHODHVWDELOLGDGGHODSpUJROD
VRQODVVLJXLHQWHV ODVUHDFFLRQHVQRLQFOX\HQHOSHVRSURSLRGHODFLPHQWDFLyQ 

1. ESTABILIDAD

)[  N1
)\  N1

0 [  P N1

)]  N1 (levantamiento)

0 ]  P N1

0 \  P N1

1. Levantamiento
/DUHVXOWDQWHGHDFFLRQHVYHUWLFDOHVFRQVLGHUDQGRHOSHVRSURSLRGHODFLPHQWDFLyQDIHFWDGR
SRUHOFRHILFLHQWHFRUUHVSRQGLHQWHDDFFLRQHVSHUPDQHQWHVIDYRUDEOHVUHVXOWDFRQYDORU
GHVFHQGHQWHFRQORTXHTXHGDJDUDQWL]DGDODVHJXULGDGIUHQWHDOHYDQWDPLHQWR
γ*IDY(VW  

FRHILFLHQWHGHPLQRUDFLyQSDUDSHUPDQHQWHVIDYRUDEOHV
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¹
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1HVW  )]  S ]FLP γ*IDY(VW
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© )HVW
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 N1

·
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¹

3. Vuelco
&RQVLGHUDQGRORVPRPHQWRVUHVSHFWRDODDULVWDGHOD]DSDWDORVPRPHQWRVHVWDELOL]DGRUHV
VXSHUDQDORVPRPHQWRVGHYXHOFR PD\RUDGRV
§ /[
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DQFKR;GHFLPHQWDFLyQ

SHVRHVSHFtILFRKRUPLJyQDUPDGR
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&RQVLGHUDQGRHOUR]DPLHQWRHQWUHHOKRUPLJyQGHOD]DSDWD\HOWHUUHQRVXE\DFHQWHODV
IXHU]DVGHUR]DPLHQWRVXSHUDQDODVDFFLRQHVGHVHVWDELOL]DGRUDV PD\RUDGDV

)GHV 

/[  P

RN

2. Deslizamiento

μ  

/DVGLPHQVLRQHVGHODFLPHQWDFLyQVRQ

§ 0[YROF

YHULILFD¨

© 0[HVW
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¹
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SHVRHVSHFtILFRUHOOHQR
VREUH]DSDWD

Hipótesis 2 - Reacciones mínimas (levantamiento)

Hipótesis 1 - Reacciones máximas (hundimiento)
/DVUHDFFLRQHVYHUWLFDOHVSpVLPDVFDUDFWHUtVWLFDVSDUDODYHULILFDFLyQGHODHVWDELOLGDGGHOD
SpUJRODVRQODVVLJXLHQWHV ODVUHDFFLRQHVQRLQFOX\HQHOSHVRSURSLRGHODFLPHQWDFLyQ 
)[N  N1
)\N  N1

0 [N  P N1

)]N  N1 (descendente)

0 ]N  P N1

0 \N  P N1

/DVUHDFFLRQHVYHUWLFDOHVSpVLPDVGHGLVHxRSDUDODYHULILFDFLyQGHODHVWDELOLGDGGHODSpUJROD
VRQODVVLJXLHQWHV ODVUHDFFLRQHVQRLQFOX\HQHOSHVRSURSLRGHODFLPHQWDFLyQ 
)[  N1
)\  N1

0 [  P N1

)]  N1 (levantamiento)

0 ]  P N1

0 \  P N1

1. Levantamiento
S ]FLP  /[  /\  K  γK  K U γU

  N1

SHVRSURSLRGHOHOHPHQWRGHFLPHQWDFLyQ

1. Hundimiento
/DVSUHVLRQHVEDMRODFLPHQWDFLyQEDMRODFRPELQDFLyQGHDFFLRQHV(/6FDUDFWHUtVWLFDVRQ
ODVVLJXLHQWHV
DFFLRQHVUHVXOWDQWHVUHVSHFWRDOFGJGHODFLPHQWDFLyQ
)]FGJ  )]N  S ]FLP
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2. Deslizamiento
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3. Vuelco
&RQVLGHUDQGRORVPRPHQWRVUHVSHFWRDODDULVWDGHOD]DSDWDORVPRPHQWRVHVWDELOL]DGRUHV
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CIMENTACIÓN HABANA.PER6 ĳ=1 (PÉRGOLA LLENA)
1. ESTABILIDAD
/DVGLPHQVLRQHVGHODFLPHQWDFLyQVRQ
/[  P

DQFKR;GHFLPHQWDFLyQ

/\  P

DQFKR<GHFLPHQWDFLyQ

K  P

FDQWRGHFLPHQWDFLyQ

H[  P

H[FHQWULFLGDGGHOSLODUHQGLUHFFLyQ;

H\  P

H[FHQWULFLGDGGHOSLODUHQGLUHFFLyQ<

/RVSHVRVHVSHFtILFRVGHODFLPHQWDFLyQVRQ
γK  

N1


SHVRHVSHFtILFRKRUPLJyQDUPDGR

P

K U  P
γU  



/DVUHDFFLRQHVYHUWLFDOHVSpVLPDVFDUDFWHUtVWLFDVSDUDODYHULILFDFLyQGHODHVWDELOLGDGGHOD
SpUJRODVRQODVVLJXLHQWHV ODVUHDFFLRQHVQRLQFOX\HQHOSHVRSURSLRGHODFLPHQWDFLyQ 
)[N  N1
)\N  N1

0 [N  P N1

)]N  N1 (descendente)

0 ]N  P N1

0 \N  P N1

S ]FLP  /[  /\  K  γK  K U γU

 N1 SHVRSURSLRGHOHOHPHQWRGHFLPHQWDFLyQ

1. Hundimiento
/DVSUHVLRQHVEDMRODFLPHQWDFLyQEDMRODFRPELQDFLyQGHDFFLRQHV(/6FDUDFWHUtVWLFDVRQ
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DFFLRQHVUHVXOWDQWHVUHVSHFWRDOFGJGHODFLPHQWDFLyQ
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Hipótesis 1 - Reacciones máximas (hundimiento)
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Hipótesis 2 - Reacciones mínimas (levantamiento)

CIMENTACIÓN HABANA.PER6 ĳ=1 (PÉRGOLA LLENA)

/DVUHDFFLRQHVYHUWLFDOHVSpVLPDVGHGLVHxRSDUDODYHULILFDFLyQGHODHVWDELOLGDGGHODSpUJROD
VRQODVVLJXLHQWHV ODVUHDFFLRQHVQRLQFOX\HQHOSHVRSURSLRGHODFLPHQWDFLyQ 

1. ESTABILIDAD
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)\  N1

0 [  P N1

)]  N1 (levantamiento)
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1. Levantamiento
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Comentarios del proyectista :
Caso
1

Descripción
ELU+(descendente)

Fuerzas [kN] / Momentos [kNm]
N = -16.500; Vx = 2.000; Vy = 1.450;
Mx = 2.800; My = 5.360; Mz = 0.300

Sísmo
no

Fuego
no

Util. Max. [%]
62

2

ELU-(ascendente)

N = 9.000; Vx = 2.000; Vy = 1.450;
Mx = 2.800; My = 5.360; Mz = 0.300

no

no

95

1 Insertar datos
Tipo y tamaño de anclaje:

HIT-HY 200-A + HIT-V (5.8) M12

Profundidad efectiva de anclaje:

hef,act = 150 mm (hef,limit = - mm)

Material:

5.8

Homologación Nº.:

ETA 11/0493

Establecidos I Válidos:

08/08/2012 | 23/12/2016

Prueba:

método de cálculo Extensión ETAG BOND (EOTA TR 029)

Fijación a distancia:

eb = 0 mm (enrasado); t = 20 mm

Placa de anclaje:

lx x ly x t = 250 mm x 250 mm x 20 mm; (Espesor de placa recomendado: no calculado)

Perfil:

Perfil Tubular; (L x W x T) = 114 mm x 114 mm x 4 mm

Material Base:

no fisurado hormigón, C25/30, fcc = 30.00 N/mm2; h = 200 mm, Temp. corto/largo: 0/0 °C

Instalación:

taladro hecho con martillo, Condición de instalación: seco

Armadura:

sin armadura
con refuerzo longitudinal d>= 12
Armado control de fisuración (splitting) de acuerdo con EOTA TR 029, 5.2.2.6.

Geometría [mm] & Carga [kN, kNm]

¡La introducción de datos y resultados deben verificarse, asegurando su correspondencia con las condiciones existentes y asegurando su verosimilitud!
PROFIS Anchor (c) 2003-2009, Hilti AG, FL-9494 Schaan. Hilti es una marca registrada de Hilti AG, Schaan
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2 Prueba I Utilización (Casos gobernantes)
Valores de cálculo [kN]

Utilización

3/$&$%$6(


Carga
Tracción

Prueba
Fallo por fisuración (Splitting)

Carga
45.769

Capacidad
48.242

EN / EV [%]
95 / -

Resultado
OK

Cortante

Fallo por Acero (sin brazo de palanca)

1.448

16.800

-/9

OK

EV
0.086

D
1.0

Utilización EN,V [%]
87

Resultado
OK

Carga
Cargas combinadas de tracción y cortante

EN
0.949

FDVRV (/8BDVF 
FDVRV (/8BGHVF 
&DUJDV&DVRV$9DORUHV
$SR\RV9DORUHV

3 Avisos

&DUDFWHUtVWLFDV3DQHOHV

• Para más detalles, mensages o avisos, mirar la nota de cálculo detallada.

)XHU]DVGHUHDFFLyQ N1 S1RUP N1P FDVRV (/8BDVF 

¡La fijación cumple los criterios de diseño!
4 Observaciones;comentarios
• Toda la información y todos los datos contenidos en el software sólo se refieren a la utilización de los productos Hilti y están fundados en
principios, fórmulas y normativas de seguridad conformes a las consignas técnicas de Hilti y en instrucciones de operación, montaje,
ensamblaje, etc., que el usuario debe seguir exhaustivamente. Todas las cifras que en ellos constan son medias; por lo tanto, se deben
realizar pruebas específicas de utilización antes de la utilización del producto Hilti aplicable. Los resultados de los cálculos ejecutados
mediante el software reposan básicamente en los datos que usted introduce en el mismo. Por lo tanto, es usted el único responsable de la
inexistencia de errores, de le exhaustividad y la pertinencia de los datos introducidos por usted mismo. Asimismo, es usted el único
responsable de la verificación de los resultados del cálculo y de la validación de los mismos por un experto, en especial en lo referente al
cumplimiento de las normas y permisos aplicables previamente a su utilización, en particular para su aplicación. El software sólo sirve de
ayuda para la interpretación de las normas y permisos sin ninguna garantía con respecto a la ausencia de errores, la exactitud y la
pertinencia de los resultados o su adaptación a una determinada aplicación.
• Debe usted tomar todas las medidas necesarias y razonables para impedir o limitar los daños causados por el software. En especial, debe
usted tomar sus disposiciones para efectuar regularmente una salvaguarda de los programas y de los datos y, de ser aplicable, ejecutar las
actualizaciones regularmente facilitadas por Hilti. Si no utiliza la función AutoUpdate del software, debe usted comprobar que en cada caso
usted utiliza la versión actual y puesta al día del software, ejecutando actualizaciones manuales a través del Sitio Web Hilti. Hilti no será
considerada como responsable por cualquier consecuencia, tal y como la necesidad de recuperar necesidades o programas perdidos o
dañados, que se deriven de un incumplimiento, por su parte, de sus obligaciones.

¡La introducción de datos y resultados deben verificarse, asegurando su correspondencia con las condiciones existentes y asegurando su verosimilitud!
PROFIS Anchor (c) 2003-2009, Hilti AG, FL-9494 Schaan. Hilti es una marca registrada de Hilti AG, Schaan
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ESTUDI DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
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1

OBJECTE

El present estudi de gestió de residus del projecte d’implantació de tres pèrgoles al parc de la

3

MESURES PER LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA

solidaritat d’Esplugues de Llobregat, té com objectiu fer una previsió dels residus que es
generaran durant l’execució de les obres i la gestió que es realitzarà amb aquest residus, d’acord
amb les exigències de la normativa vigent. Marc legal que estableix el règim jurídic d ela

A continuació s’adjunta la fitxa amb les accions de minimització i prevenció, o d’altres que poden
ajudar a una millor gestió dels residus:

producció i gestió de residus de construcció i demolició, amb el fi de fomentar, per aquest ordre,

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE

la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres formes de valorització, i l’adequat tractament dels
destinats a eliminació.

Sí

PROJECTE
1

S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els
sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament o d’altres llocs

2

ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS

No

x

de la ciutat?
2

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la

Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que
es munten a obra sense gairebé generar residus?

x

quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. A continuació

3

S’aprofitarà les terres, inclòs la vegetal?

x

s’adjunta taula amb la definició de la tipologia i l’estimació dels residus de construcció previstos

4

S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?

x

en l’execució de les obres del present projecte.

5

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats
de la pròpia obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que

TIPOLOGIA I ESTIMACIÓ DELS RESIDUS
Materials

Tipologia (2)
Inert, No especial,
Especial

150101 (Envasos de paper i cartró)
170904 (Residus barrejats de la construcció)
170405 (Ferro i acer)
170201 (Fusta)
170203 (Plàstic)

Pes

Densitat

(Tones)

(Entre 1,5% i
0,5%)

No especial
No especial
No especial
No especial
No especial

Total (3)

0.125
4.2
7.5
0.9
0.08
12.805

perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que

Volum
(m3 de residus)

0.5
1.5
1.5
0.6
0.8

0.25
2.8
5
1.5
0.1
9.65

continguin unes

característiques

físiques/químiques

adequades

i

x

regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. Els materials de les
esplanades actuals s’aprofitarà com a nova base , es farà un ripat i una
compactació de la base existent ?.
6

Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus
d’una forma global, s’han utilitzat materials que incorporin material

x

reciclat (residus) en la seva producció?
(2) Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors.
(3) Excepte els residus Especials
* Els quals contenen substàncies perilloses
Les terres es compensaran i es dipositaran a la mateixa obra
Tots els residus de la construcció ( Vol = 55 m3) es dipositaran a abocador autoritzat i es
carregaran directament sobre camió. La resta de residus es dipositaran en contenidors tot
barrejat tret dels contenidors dels arbres subministrats (144 uts)

que

es dipositaran a un

contenidor específic per a plàstics.
Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat d’Esplugues de Llobregat
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Especials

4

OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

Una obra té dos tipus de gestió, la de dintre de l’obra i la de fora de l’obra.
Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres civils estigui formada
per la segregació dels residus inerts, dels No Especials i dels Especials (aquests sempre han
d’anar separats de la resta)
Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra
amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un
residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot,
si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en el cas de la runa

Paper i Cartró: 0.5 T.
(A partir de 2 anys de l’entrada en vigor d’aquest Real Decret
(14-02-2010), les quantitats passaran a ser la meitat).
x zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons
com calgui)
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona
adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu.
Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:
 No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un
lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per
tal d’evitar vessaments accidentals

Senyalitzar correctament els diferents contenidors on
s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint
en compte les incompatibilitats segons els símbols de
perillositat representats en les etiquetes.
 Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació,
etc.

Emmagatzemar els bidons que contenen líquids
perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i
sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites

Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de
residus especials

neta) a mateixa obra on s’ha produït.
Inerts

contenidor per Inerts barrejats
contenidors per Inerts
formigó
contenidor per Inerts ceràmica
contenidor per altres
inerts
zona d’aplec per terres que van a abocador

No Especials

contenidor per metall
X contenidor per fusta
contenidor per plàstic
contenidor per paper i
cartró
contenidor per ...
contenidor per ...
contenidor per la resta de residus No Especials barrejats
X contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

Inerts
+
Especials

No Inerts + No Especials:
contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest ca,
derivar-ho cap a un gestor que li faci un tractament previ.

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar
els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i
des don el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en
el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.
En el cas del present projecte, en fase d’execució de les obres, es realitzarà una classificació en
obra dels residus, els quals es col·locaran en diferents contenidors. Aquests estaran identificats
amb un senyalització que indiqui quins residus ha de contenir cada recipient.
GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
1

6

Separació
segons Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de
preveure un espai a l’obra. Cal recordar que, segons el RD
tipologia de residu
105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en
obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada
per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al
total de l’obra superi les següents quantitats indicades a
continuació.
Formigó: 80 T
Maons, teules, ceràmics: 40 T
Metall: 2 T
Fusta: 1 T
Vidre: 1 T
Plàstic: 0.5 T
Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat d’Esplugues de Llobregat
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Reciclatge
de Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu
residus petris inerts matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix
emplaçament.
en la pròpia obra
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar
a abocador:
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que
l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament,
un 30% menor al volum inicial de residus petris)
(kg): 0
(m3): 0

ANNEX3: ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS

Les opcions externes de gestió són:
GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
3

Senyalització
contenidors
Inerts

No
barrejats

Especials

dels Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de
residu que continguin, d’acord amb la separació selectiva
prevista.
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els
dipòsits de terres i runes)

especials Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró
guix, etc.
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ...
(Codis admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest
símbol identifica als residus No Especials barrejats, no
obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més
exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu:
Paper i
Cables
Fusta
Ferralla
Plàstic
cartró
elèctrics

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus).
Aquest símbol identifica als residus
Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la
zona d’aplec habilitada pels residus
Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir
en compte els símbols de perillositat que identifiquen a
cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la
legislació de residus Especials.

GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA
4
Destí dels residus Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits
propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus de
segons tipologia
la construcció:
Quantitat
Gestor
Observaci
estimada
ons
Inerts
Tones
m3
Codi
Nom
Reciclatge
Planta
de
transferència
Planta de selecció
Quantitat
Gestor
Observaci
Residus No
estimada
ons
Especials
Codi
Nom
Tones
m3
Centre de reciclatge
(Ferro i acer)
Centre de reciclatge
(Fusta)
Centre de reciclatge
(Plàstic)
Reciclatge altres
X Dipòsit

Residus Especials
Instal·lació de gestió
de residus especials
(Aerosols)

12.805

Quantitat
estimada
Tones

9.65

m3

E-921.06

Codi

Restauracions
i Barcelona
serveis El Papiol, SA i
Gestora de Runes de
la construcció.
Gestor
Observaci
ons
Nom
Castellolí
(Anoia)

RESTAURACIONS I SERVEIS EL PAPIOL, SA I GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ, SA UTE
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Estudi gestió de residus
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1 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
I2R24200.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres,

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de
rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

dipositaran o es reutilitzaran.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
S'han considerat els tipus següents:
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es

medio ambiente producida por el amianto.

reutilitzaran.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador
RESIDUS ESPECIALS:
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i

dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de
formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els
metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc..

el catàleg de Residus de Catalunya.

2 TRANSPORT

DE

RESIDUS

A

MONODIPÒSIT

O

CENTRE

AUTORITZAT

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:

I2R5PL00,I2R5K000.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

A L'OBRA:

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres,

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos

material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de

punts de la mateixa obra o entre dues obres.

rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es
dipositaran o es reutilitzaran.

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.

S'han considerat els tipus següents:

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.

- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.

- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE

camió

RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA:

- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos.

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la
DF no accepti com a útils, o siguin sobrants.

- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus
potencialment perillosos.

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del
centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat.

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials
del material.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

RESIDUS ESPECIALS:

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS:

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova
el catàleg de Residus de Catalunya.

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.

3 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE
AUTORITZAT

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
I2R640G0.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
RESIDUS ESPECIALS:
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres,
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida.

material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de
rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS:
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu

dipositaran o es reutilitzaran.
S'han considerat els tipus següents:

al centre corresponent.
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb
camió

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador
dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials
del material.

Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat d’Esplugues de Llobregat
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El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del

adequades a la maquinària que s'utilitzi.

mateix.

A L'OBRA:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS:

punts de la mateixa obra o entre dues obres.
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA:
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la
DF no accepti com a útils, o siguin sobrants.

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

medio ambiente producida por el amianto.

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.

dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.

trajectes utilitzats.
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
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4 DISPOSICIÓ

DE

RESIDUS

A

MONODIPÒSIT

O

CENTRE

AUTORITZAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
I2RA8620,I2RA7420.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu
al centre corresponent.

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres,
material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es
dipositaran o es reutilitzaran.
S'han considerat els tipus següents:
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord amb el
tipus de residu.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador
dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc
adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova
el catàleg de Residus de Catalunya.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA
MA D'OBRA

A0112000

H

Cap de colla

24,92000

€

A0121000

H

Oficial 1a

23,52000

€

A0124000

H

Oficial 1a ferrallista

23,30000

€

A0127000

H

Oficial 1a col.locador

16,40000

€

A012A000

H

Oficial 1a fuster

23,72000

€

A012H000

H

Oficial 1a electricista

23,52000

€

A012M000

H

Oficial 1a muntador

21,96000

€

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

23,52000

€

A012P000

H

Oficial 1a jardiner

26,61000

€

A012P200

H

Oficial 2a jardiner

25,21000

€

A0134000

H

Ajudant ferrallista

20,68000

€

A0137000

H

Ajudant col·locador

20,68000

€

A013A000

H

Ajudant fuster

20,84000

€

A013H000

H

Ajudant electricista

18,84000

€

A013M000

H

Ajudant muntador

18,87000

€

A013P000

H

Ajudant jardiner

23,62000

€

A0140000

H

Manobre

20,00000

€

A0150000

H

Manobre especialista

20,71000

€

A016P000

H

Peó jardiner

14,03000

€

C1101100

H

Compressor amb un martell pneumàtic

14,87000

€

C1101200

H

Compressor amb dos martells pneumàtics

15,65000

€

C13113B0

H

Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t

81,87000

€

C1311440

H

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

81,87000

€

C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

50,90000

€

C1315010

H

Retroexcavadora petita

30,64000

€

C131U000

H

Pala carregadora de 110 hp, tipus cat-926 o equivalent

54,37000

€

C131U017

H

Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus cat-245 o equivalent

149,97000

€

C131U060

H

Excavadora sobre erugues amb escarificador (d-7)

71,42000

€

C1331100

H

Motoanivelladora petita

59,15000

€

C1335080

H

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

47,92000

€

C13350C0

H

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

67,39000

€

C133A0J0

H

Picó vibrant amb placa de 30x33 cm

8,80000

€

C133A0K0

H

Safata vibrant amb placa de 60 cm

5,58000

€

C1501700

H

Camió per a transport de 7 t

29,76000

€

C1501800

H

Camió per a transport de 12 t

35,47000

€

C15019U0

H

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

50,59000

€
€

C1502E00

H

Camió cisterna de 8 m3

42,91000

C1503000

H

Camió grua

42,39000

€

C1503300

H

Camió grua de 3 t

43,03000

€

C1504R00

H

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

35,91000

€

C1705600

H

Formigonera de 165 l

1,71000

€

C2005000

H

Regle vibratori

4,41000

€

9,16000

€

CR260001

H

Motocultor de 24 cv

Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat

Data: 11/12/18

Pàg.:

3

MATERIALS

B0111000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

4

MATERIALS

M3

Aigua

1,63000

€

B0310020

T

Sorra de pedrera per a morters

17,04000

€

B0310500

T

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

16,68000

€

B0330020

T

Grava de pedrera, per a drens

18,60000

€

15,56000

€

103,30000

€

0,09000

€

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

56,57000

€

M3

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

55,14000

€

B065EM0B

M3

Formigó ha-30/b/20/iiib de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iiib

74,27000

€

B0710150

T

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons norma
une-en 998-2

33,80000

€

B0A14200

Kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,09000

€

B0A5C000

U

Cargol autoroscant d'acer inoxidable

0,88000

€

B0B34137

M2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:10-10 mm 6x2,2 m b500t une-en
10080

6,03000

€

B0372000

M3

Tot-u artificial

B0512401

T

Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs

B0532310

Kg

Calç aèria cl 90

B064300C

M3

B064500B

B2RA1200

M3

Disposició controlada a monodipòsit, de terres

2,19000

€

B2RA7580

T

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002)

71,25000

€

B2RA7LP0

M3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

4,47000

€

B44ZB052

Kg

Acer s235jrc segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie l,
u, c, z i omega, i tubs quadrats tallat a mida i galvanitzat posteriorment un cop fet el premuntatge
en obra.

2,50000

€

B7B111D0

M2

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

1,03000

€

B7B111E0

M2

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

1,31000

€

B9DL2345BQG

M2

Llambordí ceràmic clinker de forma rectangular de 10 x 20 cm i 5 cm de gruix une en 1344 vermell
igual a l'existent

21,98000

€

B9QAU020

M3

Post de fusta de bolondo, de 30 mm de gruix i fins 120 mm d'amplària

1.386,30000

€

BDK21495

U

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis

14,50000

€

BDKZH9B0

U

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe b125 segons norma une-en 124

30,39000

€

BG22TH10

M

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

1,52000

€

BG312550

M

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

4,16000

€

BG31D550

M

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

2,76000

€

BG380900

M

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

1,23000

€

BGW38000

U

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus

0,32000

€

BHNAT310

U

Balisa lluminosa de fosa, de forma cilíndrica amb difusor cilíndric de plàstic, amb 3 leds d'1 w tipus
balisage ref: bm39.704 (4000k) ó bd78.704 (3000k) d'iguzzini o equivalent

361,00000

€

BQ116B32ESI2

U

Banc neoromantico liviano de santa & cole de 1,75m de llargària. seient i respatller format per
llistons de fusta massissa de 30mm de gruix, de fusta tropical certificada fsc pur amb oli de dos
components. els cargols d'ancoratge dels llistons són d'acer amb protecció antioxidant. potes de

715,00000

€

fosa d'alumini acabat granallat i anoditzada. el banc s'entrega muntat. l'ancoratge es realitza
mitjançant dos perns d'acer per pota, tractats amb protecció antioxidant, que s'introdueixen als
orificis prèviament realitzats al paviment i reomplerts amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. no
requereix manteniment funcional, excepte que es desitgi conservar el color original de la fusta.
pes: 48kg. transport i col·locació no inclosos., ref. 1139 de la serie banc neoromántico liviano de
1,75m de santa&cole
U

Banc neoromantico liviano de santa & cole de 3,00m de llargària. seient i respatller format per
llistons de fusta massissa de 30mm de gruix, de fusta tropical certificada fsc pur amb oli de dos
components. els cargols d'ancoratge dels llistons són d'acer amb protecció antioxidant. potes de
fosa d'alumini acabat granallat i anoditzada. el banc s'entrega muntat. l'ancoratge es realitza
mitjançant dos perns d'acer per pota, tractats amb protecció antioxidant, que s'introdueixen als
orificis prèviament realitzats al paviment i reomplerts amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. no
requereix manteniment funcional, excepte que es desitgi conservar el color original de la fusta.
pes: 65kg. transport i col·locació no inclosos., ref. 1151 de la serie banc neoromántico liviano de
3,00m de santa&cole

1.075,00000

€

BQ117B32ESIN U

Banqueta neoromantico de santa & cole de 1,75m de llargària. seient de llistons de fusta tropical
certificada fsc pur amb oli de dos components. potes de fosa d'alumini acabat granallat amb
protecció antioxidant. la banqueta s'entrega muntada. l'ancoratge es realitza mitjançant dos perns
d'acer per pota, tractats amb protecció antioxidant, que s'introdueixen als orificis prèviament
realitzats al paviment i reomplerts amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. no requereix
manteniment funcional, excepte que es desitgi conservar el color original de la fusta. pes: 44kg.
transport i col·locació no inclosos. , ref. 409 de la serie banqueta neoromántico de 1,75m de
santa&cole

565,00000

€

BQ117H32ESIU U

Banqueta neoromantico de santa & cole de 3,00m de llargària. seient de llistons de fusta tropical
certificada fsc pur amb oli de dos components. potes de fosa d'alumini acabat granallat amb
protecció antioxidant. la banqueta s'entrega muntada. l'ancoratge es realitza mitjançant dos perns
d'acer per pota, tractats amb protecció antioxidant, que s'introdueixen als orificis prèviament
realitzats al paviment i reomplerts amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. no requereix
manteniment funcional, excepte que es desitgi conservar el color original de la fusta. pes: 74kg.
transport i col·locació no inclosos. , ref. 1101 de la serie banqueta neoromántico de 3,00m de
santa&cole

865,00000

€

BQT2AV01

U

Subministrament de pèrgola habana de microarquitectura, ref. per6, pèrgola de 6 mòduls de
dimensions de 15,0 x 5,0 metres, creant una àrea de 75 m² i altura màxima de 4,5 metres (a definir
per d.f.). formada per estructura de perfils d'acer galvanitzat en calent per immersió segons norma
une 37-508, ipns140 qualitat s235jr, i engraellat per umbracle en llistons de fusta de pi de flandes
amb tractament autoclau. pilars de secció rodona col·locats a portell.

25.854,00000

€

BR3P0002

Kg

Adob mineral d'alliberament lent per gespes tipus 20-5-8-2

BR3P2350

M3

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 ds/m,
segons ntj 07a, subministrada en sacs de 0,8 m3

BR4U1D05

Kg

Barreja de llavors tipus sparring de fitó o equivalent

BQ116H32ESI9

1,20000

€

42,41000

€

4,78000

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

5

ELEMENTS COMPOSTOS

D070A8B1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

M3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

103,40000

€

6

€
P-1
BG3K5350
M
Banda de senayalització de rasa, totalment instal·lada.
Rend.: 1,000
0,10
_____________________________________________________________________________________________________________
P-2

Preu

Parcial

E44B2253

Kg

Import

Ma d'obra
H

Manobre especialista

1,050

/R x 20,71000

=

Subtotal:

21,74550
21,74550

21,74550

Maquinària
C1705600

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Unitats
A0150000

Data: 11/12/18

H

Formigonera de 165 l

0,725

/R x 1,71000

=

Subtotal:
B0111000

M3

Aigua

0,200

x 1,63000

=

0,32600

T

Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,380

x 103,30000

=

39,25400

B0310020

T

Sorra de pedrera per a morters

1,380

x 17,04000

=

23,51520

B0532310

Kg

Calç aèria cl 90

190,000

x 0,09000

=

17,10000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

80,19520
1,00 %

4,31

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
1,23975

Materials
B0512401

Rend.: 1,000

Unitats

1,23975
1,23975

Acer s235jrc segons une-en 10025-2, en formació de
mòduls de rastell per a suport de les tarimes segons
plànols, formada per peça simple, a base de tubs
quadrats , premuntats en obra per prendre mides ,
desmuntats posteriorment i transportats a taller per
galvanitzar-los per immersió, finalment tornats a
muntar en obra i unió dels diferents moduls amb
cargols inoxidable.

A013M000

H

Ajudant muntador

0,030

/R x 18,87000

=

0,56610

A012M000

H

Oficial 1a muntador

0,028

/R x 21,96000

=

0,61488

Subtotal:

1,18098

1,18098

Maquinària
C1501700

H

Camió per a transport de 7 t

/R x 29,76000

0,020

=

Subtotal:
80,19520

103,39791

COST EXECUCIÓ MATERIAL

103,39791

0,59520

0,59520

Materials
B44ZB052

0,21746

COST DIRECTE

0,59520

Kg

x 2,50000

Acer s235jrc segons une-en 10025-2, format per
1,000
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie l, u, c,
z i omega, i tubs quadrats tallat a mida i galvanitzat
posteriorment un cop fet el premuntatge en obra.

=

Subtotal:

2,50000

2,50000

2,50000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,02952

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

4,30570
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-3

E4BCDAGG

M2

Armadura per a lloses ap500 t amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer me
15x15 cm d:10-10 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080

4,30570

Rend.: 1,000

Unitats

8,60

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0124000
A0134000

H
H

Oficial 1a ferrallista
Ajudant ferrallista

0,030

/R x 23,30000

=

0,69900

0,030

/R x 20,68000

=

0,62040

Subtotal:

1,31940

1,31940

Materials
B0B34137

M2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me
15x15 cm d:10-10 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080

1,200

x 6,03000

=

7,23600

B0A14200

Kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,020

x 1,09000

=

0,02180

Subtotal:

7,25780

7,25780

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01979

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

8,59699
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,59699
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

7

PARTIDES D'OBRA

P-4

F2194AK1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

M2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000

11,25

Preu

Parcial

72,58200
0,00000

0,00 %

Import
COST EXECUCIÓ MATERIAL

A0150000

8

€
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Unitats
H

Manobre especialista

/R x 20,71000

0,384

=

Subtotal:

7,95264

P-7

7,95264

F22113L2

M2

7,95264

Maquinària

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió

72,58200

Rend.: 1,000
Unitats

0,49
Preu

Parcial

€
Import

Maquinària
C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,036

/R x 50,90000

=

1,83240

C1101200

H

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,086

/R x 15,65000

=

1,34590

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

3,17830

M2

Demolició de paviment de llambordins col·locats
sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

H

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

11,25023

Rend.: 1,000

3,05

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

11,25023
0,00000

0,00 %

/R x 81,87000

0,006

3,17830
0,11929

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2194U22

C1311440

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,49122

0,49122
0,00000

0,00 %

P-8

F221A420

M3

Excavació i càrrega de terra per a esplanació en
terreny compacte, amb mitjans mecànics

€

0,49122

Rend.: 1,000
Unitats

3,89
Preu

Parcial

Preu

Parcial

A0140000

Import

H

Manobre

/R x 20,00000

0,010

=

Subtotal:
H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

/R x 50,90000

0,060

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,05400

U

€
Import

Desmuntatge de balisa actual bjc i trasllat a
l'abocador o magatzem municipal. inclou tots els
treballs d'enderroc, desconnexió i cànons. inclós el
desmuntatge de la llumenera exsistent i el seu trasllat
a dependències municipals

3,05400

C13113B0

3,05400

0,00 %

Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t

3,05400
72,58

Preu

Parcial

0,20000

/R x 81,87000

0,045

=

Subtotal:

0,20000

3,68415
3,68415

3,68415

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00300

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

3,88715
0,00000

€
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-9

Unitats

H

3,05400
0,00000

Rend.: 1,000

0,20000

Maquinària

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F21HV001

0,49122

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Maquinària
C1313330

0,49122

Ma d'obra
Unitats

P-6

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

P-5

Data: 11/12/18

F222H420

M3

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics

Import

Ma d'obra

3,88715

Rend.: 1,000
Unitats

10,65
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A012H000

H

Oficial 1a electricista

0,700

/R x 23,52000

=

16,46400

A0150000

H

Manobre especialista

0,700

/R x 20,71000

=

14,49700

A0140000

H

Manobre

0,700

/R x 20,00000

=

14,00000

Subtotal:

44,96100

A0140000

H

Manobre

0,010

/R x 20,00000

=

Subtotal:

0,20000
0,20000

0,20000

Maquinària
44,96100

C1313330

H

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,2053

/R x 50,90000

=

10,44977

Maquinària
C1101100

H

Compressor amb un martell pneumàtic

0,700

/R x 14,87000

=

10,40900

C1503300

H

Camió grua de 3 t

0,400

/R x 43,03000

=

17,21200

Subtotal:

27,62100

Subtotal:

27,62100

10,44977

10,44977

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00300

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

10,65277
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,65277
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Data: 11/12/18

Pàg.:

9

PARTIDES D'OBRA

P-10

F222U300

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

10

PARTIDES D'OBRA

M

Excavació de rasa amb mitjans mecànics o manuals
per a instal·lacions de serveis de 40x70 cm, inclòs el
reblert i compactació per capes amb terres
seleccionades sense pedres de la pròpia excavació.
inclou banda de senyalització, càrrega i transport de
sobrantss a abocador, així com el cànon d'abocador.

Rend.: 0,500

19,07

€

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Unitats

Preu

Parcial

1,33279

1,33279
1,33279
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

1,33279

Ma d'obra
A0150000

H

Manobre especialista

0,125

/R x 20,71000

=

5,17750

A0140000

H

Manobre

0,125

/R x 20,00000

=

5,00000

Subtotal:

10,17750

P-13

F227USSS

C1501700

H

Camió per a transport de 7 t

0,060

C133A0K0

H

Safata vibrant amb placa de 60 cm

0,125

/R x 5,58000

=

1,39500

3,57120

C1315010

H

Retroexcavadora petita

0,060

/R x 30,64000

=

3,67680

Subtotal:

Rend.: 1,000
Unitats

10,17750

A0140000
=

Repàs i piconatge de sòl de voreres, amb
compactació del 95 % pm, amb mitjans manuals.

1,69
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra

Maquinària
/R x 29,76000

M2

H

Manobre

/R x 20,00000

0,050

=

Subtotal:

1,00000
1,00000

1,00000

Maquinària
C1335080

8,64300

H

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

/R x 47,92000

0,014

8,64300

Materials

=

Subtotal:

0,67088
0,67088

0,67088

Altres
B2RA1200

M3

Disposició controlada a monodipòsit, de terres

x 2,19000

0,042

=

Subtotal:

0,09198

A%AUX001

0,09198

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

% s 1,00000

1,500

0,09198

=

Subtotal:

0,01500
0,01500

0,01500

Altres
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

% s 10,17733

1,500

=

Subtotal:

0,15266
0,15266

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,15266

1,68588
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

19,06514
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-14

F2422033

M3

19,06514

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000

Unitats
P-11

F227L00F

M2

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària més gran
de 2 m, amb compactació del 95% pm

Rend.: 1,000
Unitats

1,96
Preu

Parcial

€

H

Manobre

/R x 20,00000

0,060

=

Subtotal:

Import

H

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

=

Subtotal:

H

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,022

/R x 81,87000

=

1,80114

H

Camió per a transport de 7 t

0,045

/R x 29,76000

=

1,33920

Subtotal:
1,20000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,74129

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

F227T00F

M2

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

1,50 %

0,01800

0,00 %

1,95929
0,00000
1,95929

Rend.: 1,000
Unitats

1,33
Preu

Parcial

Maquinària
C13350C0

H

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,011

/R x 67,39000

=

0,74129

C1331100

H

Motoanivelladora petita

0,010

/R x 59,15000

=

0,59150

3,14034

3,14034
3,14034
0,00000

0,00 %

3,14034

0,74129

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-12

€

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,74129

P-15
DESPESES AUXILIARS

Parcial

C1311440

1,20000
1,20000

/R x 67,39000

0,011

Preu

C1501700

Maquinària
C13350C0

3,14

Maquinària

Ma d'obra
A0140000

1,68588

€
Import

F242U020

M3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
dins de l'obra.

Rend.: 1,000
Unitats

1,35
Preu

Parcial

€
Import

Maquinària
C1315010

H

Retroexcavadora petita

0,015

/R x 30,64000

=

0,45960

C1501700

H

Camió per a transport de 7 t

0,030

/R x 29,76000

=

0,89280

Subtotal:

1,35240

1,35240
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

11

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

12

PARTIDES D'OBRA

P-19
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

F2RA7LP0

M3

1,35240
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

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)

1,35240

Rend.: 1,000

Unitats

4,47

Preu

Parcial

€

Import

Materials
P-16

F2R4506A

M3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins
a 20 km

Rend.: 1,000

Unitats

8,10

Preu

Parcial

€

B2RA7LP0

M3

Import

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)

x 4,47000

1,000

Subtotal:

Maquinària
C1311440

H

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,021

/R x 81,87000

=

1,71927

C1501800

H

Camió per a transport de 12 t

0,180

/R x 35,47000

=

6,38460

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

8,10387

8,10387
8,10387
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-17

F2R64269

M3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

8,10

€

P-20

F31521N1

Import

H

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,021

/R x 81,87000

=

1,71927

C1501800

H

Camió per a transport de 12 t

0,180

/R x 35,47000

=

6,38460

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

8,10387

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

Rend.: 1,000

65,73

Preu

Parcial

Manobre

/R x 20,00000

0,250

=

M3

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

8,10387

Rend.: 1,000

12,11

x 55,14000

1,100

Parcial
=

5,00000

=

60,65400

60,65400

60,65400

1,50 %

0,07500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

65,72900
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

65,72900

€
P-21

F31525H1

Import

M3

Formigó per a rases i pous de fonaments,
ha-30/b/20/iiib, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000

86,77

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

x 71,25000

0,170

5,00000

DESPESES AUXILIARS

Unitats
Preu

€

Import

5,00000

Subtotal:

Materials
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

H

8,10387
0,00000

0,00 %

Unitats
T

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

8,10387

COST EXECUCIÓ MATERIAL

B2RA7580

M3

4,47000

Materials
B064500B

C1311440

M3

4,47000
0,00000

Subtotal:
Parcial

4,47000

0,00 %

Unitats

Maquinària

F2RA7580

4,47000

Ma d'obra
A0140000

Preu

4,47000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,10387

Rend.: 1,000

Unitats

P-18

=

H

Manobre

0,250

/R x 20,00000

=

5,00000

12,11250
Subtotal:

5,00000

5,00000

Materials
B065EM0B
Subtotal:

12,11250

12,11250

M3

Formigó ha-30/b/20/iiib de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iiib

1,100

x 74,27000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,00 %

12,11250
0,00000
12,11250

=

81,69700

81,69700

81,69700

Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat
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Data: 11/12/18

Pàg.:

13

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,07500

0,00 %

86,77200
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F7J211MM

U

Segellat de l'extrem dels tubs en l'interior del perció
amb poliuretà expandit a tots els pericons. amidament
per pericó.

86,77200

Rend.: 1,000

3,52

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,150

/R x 23,52000

=

3,52800

A0140000

H

Manobre

0,450

/R x 20,00000

=

9,00000

Subtotal:

H

Oficial 1a col.locador

Preu

Parcial

/R x 16,40000

0,150

=

Subtotal:

€

Import

C2005000

H

2,46000

B7J201MB

U

Poliureta expandit diàmetre màxim 160 mm

6,000

x 0,17000

=

1,02000

A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,500

% s 2,46000

=

0,03690

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Regle vibratori

/R x 4,41000

0,150

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

A%AUX001

1,05690

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Manobre

24,83

/R x 20,00000

0,050

Parcial
=

Subtotal:

€

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-25

F9DLS550BQG

1,00000

Maquinària
/R x 59,15000

0,035

=

Motoanivelladora petita

C1502E00

H

Camió cisterna de 8 m3

0,025

/R x 42,91000

=

1,07275

C13350C0

H

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,040

/R x 67,39000

=

2,69560

Subtotal:

2,07025

M2

Paviment de llambordí ceràmic clinker de forma
rectangular de 10 x 20 cm i 5 cm de gruix une en
1344 vermell igual a l'existent , col·locat sobre llit de
sorra de 5 cm de gruix i rejuntat amb sorra

1,150

x 15,56000

=

17,89400

B0111000

M3

Aigua

0,050

x 1,63000

=

0,08150
17,97550

72,77592
35,03

Preu

Parcial

A0150000

H

Manobre especialista

0,020

/R x 20,71000

=

0,73964

A0140000

H

Manobre

0,175

/R x 20,00000

=

6,25000

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,095

/R x 23,52000

=

3,99000

Subtotal:
C133A0K0

5,83860

F936USGG

M3

H

10,97964

Safata vibrant amb placa de 60 cm

0,020

/R x 5,58000

=

0,01500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

24,82910
0,00000
24,82910

Rend.: 1,000

72,78

Preu

Parcial

0,19929

M2

Llambordí ceràmic clinker de forma rectangular de 10
x 20 cm i 5 cm de gruix une en 1344 vermell igual a
l'existent

1,020

x 21,98000

=

22,41960

B0310500

T

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,076

x 16,68000

=

1,26768

€

Subtotal:

10,97964

0,19929

Import

23,68728

23,68728

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,16469

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

35,03090
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

Import

0,19929

B9DL2345B
17,97550

1,50 %

Base de formigó amb un gruix de 20 cm, per pas de
vehicles, i de 15 cm en voreres, del tipus
hm-20/p/20/i, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió,
esteja i reglejat de la superfície

€

Materials

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,18792
72,77592
0,00000

0,00 %

Subtotal:
Tot-u artificial

Subtotal:

P-24

0,18792

Rend.: 0,560

Materials
M3

0,18792

Maquinària

5,83860

B0372000

59,39850

Ma d'obra

1,00000

H

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

1,00000

C1331100

0,66150

59,39850

59,39850

% s 12,52800

1,500

Unitats
H

=

Subtotal:

3,51690

Preu

x 56,57000

1,050

1,05690
3,51690
0,00000

Rend.: 1,000

0,66150
0,66150

Subtotal:

Ma d'obra
A0140000

=

Altres

0,00 %

Unitats

M3

2,46000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del
material al 98% del pm

12,52800

Materials

2,46000

Altres

M3

12,52800

Maquinària

B064300C

F931201J

14

Ma d'obra

Ma d'obra

P-23

Pàg.:

Subtotal:
Unitats

A0127000

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P-22

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

35,03090
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

15

PARTIDES D'OBRA

P-26

FDDZ3SA1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

U

Extracció i nova col·locació de tapes existents , de
qualsevol companyia o servei a la nova rasant.

Rend.: 1,000
Unitats

32,24
Preu

Parcial

A0140000

H

Manobre

0,150

/R x 20,00000

=

3,00000

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,150

/R x 23,52000

=

3,52800

Subtotal:

€

P-28

FDK262B7

U

Import

16

M3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

=

Rend.: 1,000

Unitats

6,52800

x 103,39791

0,017

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

58,34

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
6,52800

Materials

A0140000

H

Manobre

1,000

/R x 20,00000

=

20,00000

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,500

/R x 23,52000

=

11,76000

1,75776

Subtotal:

31,76000

31,76000

Maquinària
C1503000
Subtotal:

1,75776

H

Camió grua

/R x 42,39000

0,200

1,75776

Altres

=

Subtotal:

8,47800
8,47800

8,47800

Materials
B44ZUFO1

P.p

Material necessari (geros, tochos, formigó, petites
armadures) per la nova col.locació

x 23,95000

1,000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

23,95000
23,95000

FDG51311

M

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de
90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert
de rasa amb terres seleccionades

23,95000

4,51

Parcial

A0150000

H

Manobre especialista

0,083

/R x 20,71000

=

1,71893

H

Manobre

0,010

/R x 20,00000

=

0,20000

A0121000

H

Oficial 1a

0,010

/R x 23,52000

=

0,23520

=

14,50000

B064500B

M3

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

0,0567

x 55,14000

=

3,12644

17,62644

Subtotal:

2,15413

0,083

/R x 8,80000

=

Subtotal:

FDKZH9B4

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,47640

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

58,34084
0,00000

x 1,52000

Subtotal:

=

2,15413

0,73040

1,59600

1,59600

U

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe b125 segons norma une-en 124, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000

Unitats

Materials
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa 1,050
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

58,34084
45,96

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

0,73040
0,73040

17,62644

Import

Maquinària

M

x 14,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Preu

A0140000

BG22TH10

1,000

Subtotal:

P-29

Picó vibrant amb placa de 30x33 cm

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

€

Ma d'obra

H

U

32,23576

Rend.: 1,000

Unitats

C133A0J0

BDK21495

32,23576
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-27

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

D070A8B1

Data: 11/12/18

A0140000

H

Manobre

0,350

/R x 20,00000

=

7,00000

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,350

/R x 23,52000

=

8,23200

Subtotal:

15,23200

15,23200

Materials
B0710150

T

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,0032

x 33,80000

=

0,10816

BDKZH9B0

U

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe b125 segons norma une-en 124

1,000

x 30,39000

=

30,39000

Subtotal:

1,59600

30,49816

30,49816

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03231

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,22848

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

4,51284
0,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

45,95864
0,00000

4,51284

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST EXECUCIÓ MATERIAL

45,95864
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

17

PARTIDES D'OBRA

P-30

FG312554

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

18

PARTIDES D'OBRA

M

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rz1-k (as), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000

Unitats

5,96

Preu

Parcial

€

Materials
BG380900

M

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

1,020

x 1,23000

=

1,25460

BGW38000

U

Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000

x 0,32000

=

0,32000

Import

Ma d'obra

Subtotal:
A013H000

H

Ajudant electricista

0,040

/R x 18,84000

=

0,75360

A012H000

H

Oficial 1a electricista

0,040

/R x 23,52000

=

0,94080

Subtotal:

1,69440

1,69440

1,57460

1,57460

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07767

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

6,83027
0,00000

Materials
BG312550

M

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rz1-k (as), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

x 4,16000

1,020

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,24320
P-33

Subtotal:

4,24320

FG31D552

M

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02542

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

5,96302
0,00000

Cable armat amb conductor de coure de 0,6/1 kv de
tensió assignada, amb designació rz, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

5,96302

Rend.: 1,000

Unitats

U

4,24320

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-31

FHNAT311

4,54

Preu

Parcial

€

Luminaria empotrable en pavimento transitable
destinada al uso de lámparas led. versión
monocromática con circuito de 3w led. neutral white
para luz rasante con emisión de luz por tres lados,
equipada con alimentador electrónico incorporado.
cuerpo y tornillos de acero inoxidable aisi. 304-18-8
abrillantado, apantallamiento de protección en
aluminio fundido a presión pintado en negro, juntas
de epdm de protección contra el polvo y el agua.
cristal de seguridad transparente templado. grupo de
apantallamiento - cristal resistente a 5000 kg; sistema
óptico de lente. cuerpo de empotramiento para
montaje constituido por un anillo en fundición de
aluminio y por un elemento tubular de pvc, a solicitar
por separado. prensacable pg13.5 con cable de
alimentación l = 1 m y dispositivo de antitranspiración
(mufla).

Rend.: 1,000

Unitats

Import

6,83027
441,50

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Ma d'obra
A013H000
A012H000

H
H

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista

0,040

/R x 18,84000

=

0,040

/R x 23,52000

=

Subtotal:

0,75360

A013H000

H

Ajudant electricista

0,500

/R x 18,84000

=

9,42000

0,94080

A012H000

H

Oficial 1a electricista

0,500

/R x 23,52000

=

11,76000

1,69440

Subtotal:

1,69440

21,18000

21,18000

Materials

Materials
BG31D550

M

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rz, tetrapolar, de secció 4
x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums

x 2,76000

1,020

=

Subtotal:

BHNAT310

2,81520

2,81520

U

Balisa lluminosa de fosa, de forma cilíndrica amb
difusor cilíndric de plàstic, amb 3 leds d'1 w tipus
balisage ref: bm39.704 (4000k) ó bd78.704 (3000k)
d'iguzzini o equivalent

x 361,00000

1,000

=

Subtotal:

2,81520

361,00000

361,00000

361,00000

Altres
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,02542

0,00 %

4,53502
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-32

FG380902

M

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

U

6,83
Preu

Parcial

Cos d'encastament de la balisa

x 59,00000

1,000

Subtotal:

4,53502

Rend.: 1,000
Unitats

BHNAV001

€

=

59,00000
59,00000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,31770

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

441,49770
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

59,00000

441,49770

Ma d'obra
A013H000

H

Ajudant electricista

0,150

/R x 18,84000

=

2,82600

A012H000

H

Oficial 1a electricista

0,100

/R x 23,52000

=

2,35200

Subtotal:

5,17800

P-34

5,17800

FHNB8A81

U

Muntatge de balissa bjc procedent de recuperació de
la pròpia obra, a la nova rasant del terreny, el preu
inclou l'obra civil necessària. muntada i en servei

Rend.: 1,000

Unitats

76,66

Preu

Parcial

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A013H000

H

Ajudant electricista

1,000

/R x 18,84000

=

18,84000

A012H000

H

Oficial 1a electricista

1,000

/R x 23,52000

=

23,52000

A0150000

H

Manobre especialista

1,000

/R x 20,71000

=

20,71000

A0112000

H

Cap de colla

0,500

/R x 24,92000

=

12,46000

Subtotal:

75,53000
1,50 %

1,13295

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

76,66295
0,00000

U

Subministrament i muntatge de tira led de 12v dc 72w
de 10 mm de gruix i 5 metres de longitud , protecció
ip67, colocada al sostre de la pèrgola.

Subtotal:

76,66295

Rend.: 1,000

174,37

€

715,00000

Preu

Parcial

2,50 %

0,57664

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

738,64224
0,00000

P-37
A013H000

H

Ajudant electricista

1,000

/R x 18,84000

=

18,84000

H

Oficial 1a electricista

1,000

/R x 23,52000

=

23,52000

Subtotal:

42,36000

738,64224

Import

Ma d'obra
A012H000

715,00000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

FQ116H32ESI9

U

42,36000

Altres

Banc de posts de fusta tropical amb certificat fsc amb
oli de dos components, de 3 m de llargària, amb
respatller de fusta i amb suports de fosa d'alumini ref.
1151 de la serie banc neoromántico liviano de 3,00m
de santa&cole , col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000

Unitats

1.108,46

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
BHNMTIRA

U

Tira led de 12 v dc 72 w 10 mm de 5 metres de
longitud

x 54,00000

1,000

=

54,00000

BHNMKIT

U

Kit tira led

1,000

x 48,34000

=

48,34000

BHNMCON

U

Conectors tira led

1,000

x 4,50000

=

4,50000

BHNMMAN

U

Cable alimentación manguera led

1,000

x 8,97000

=

8,97000

BHNMCAN

U

Canaleta manguera led

1,000

x 3,56000

=

3,56000

BHNMVO1

U

Accesorios tira led

1,000

x 12,00000

=

12,00000

Subtotal:

131,37000

FQ116B32ESI2

U

Manobre

0,750

/R x 20,00000

=

15,00000

Oficial 1a

0,750

/R x 23,52000

=

17,64000

BQ116H32E U

131,37000
0,63540

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

174,36540
0,00000
174,36540

Rend.: 1,000

Unitats

H
H

Subtotal:

1,50 %

Banc de posts de fusta tropical amb certificat fsc amb
oli de dos components, d'1,75 m de llargària, amb
respatller de fusta i amb suports de fosa d'alumini ref.
1139 de la serie banc neoromántico liviano de 1,75m
de santa&cole , col·locat amb fixacions mecàniques

A0140000
A0121000

738,64

Preu

Parcial

€

H

Manobre

0,530

/R x 20,00000

=

10,60000

A0121000

H

Oficial 1a

0,530

/R x 23,52000

=

12,46560

Subtotal:

23,06560

x 1.075,00000 =

Banc neoromantico liviano de santa & cole de 3,00m 1,000
de llargària. seient i respatller format per llistons de
fusta massissa de 30mm de gruix, de fusta tropical
certificada fsc pur amb oli de dos components. els
cargols d'ancoratge dels llistons són d'acer amb
protecció antioxidant. potes de fosa d'alumini acabat
granallat i anoditzada. el banc s'entrega muntat.
l'ancoratge es realitza mitjançant dos perns d'acer per
pota, tractats amb protecció antioxidant, que
s'introdueixen als orificis prèviament realitzats al
paviment i reomplerts amb resina epoxi, ciment ràpid
o similar. no requereix manteniment funcional,
excepte que es desitgi conservar el color original de
la fusta. pes: 65kg. transport i col·locació no inclosos.,
ref. 1151 de la serie banc neoromántico liviano de
3,00m de santa&cole

Subtotal:

Import

Ma d'obra
A0140000

32,64000

32,64000

Materials

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-36

20

protecció antioxidant. potes de fosa d'alumini acabat
granallat i anoditzada. el banc s'entrega muntat.
l'ancoratge es realitza mitjançant dos perns d'acer per
pota, tractats amb protecció antioxidant, que
s'introdueixen als orificis prèviament realitzats al
paviment i reomplerts amb resina epoxi, ciment ràpid
o similar. no requereix manteniment funcional,
excepte que es desitgi conservar el color original de
la fusta. pes: 48kg. transport i col·locació no inclosos.,
ref. 1139 de la serie banc neoromántico liviano de
1,75m de santa&cole

75,53000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FHNM1313

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

P-35

Data: 11/12/18

23,06560

1.075,00000

1.075,00000

1.075,00000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,81600

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1.108,45600
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.108,45600

Materials
BQ116B32E U

Banc neoromantico liviano de santa & cole de 1,75m
de llargària. seient i respatller format per llistons de
fusta massissa de 30mm de gruix, de fusta tropical
certificada fsc pur amb oli de dos components. els
cargols d'ancoratge dels llistons són d'acer amb

1,000

x 715,00000

=

715,00000

P-38

FQ117B32ESIN U

Banc de posts de fusta tropical amb certificat fsc amb
oli de dos components, d'1,75 m de llargària, sense
respatller i amb suports de fosa d'alumini ref. 409 de
la serie banqueta neoromántico de 1,75m de
santa&cole , col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000

588,64

€
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Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,530

/R x 20,00000

=

10,60000

A0121000

H

Oficial 1a

0,530

/R x 23,52000

=

12,46560

Subtotal:

23,06560

P-40
BQ117B32E U

x 565,00000

Banqueta neoromantico de santa & cole de 1,75m de 1,000
llargària. seient de llistons de fusta tropical certificada
fsc pur amb oli de dos components. potes de fosa
d'alumini acabat granallat amb protecció antioxidant.
la banqueta s'entrega muntada. l'ancoratge es
realitza mitjançant dos perns d'acer per pota, tractats
amb protecció antioxidant, que s'introdueixen als
orificis prèviament realitzats al paviment i reomplerts
amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. no requereix
manteniment funcional, excepte que es desitgi
conservar el color original de la fusta. pes: 44kg.
transport i col·locació no inclosos. , ref. 409 de la
serie banqueta neoromántico de 1,75m de santa&cole

=

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,81600

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

898,45600
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

23,06560

Materials

FQT2A152

U

565,00000

Subministrament i muntatge de pèrgola habana de
microarquitectura o equivalent, ref. per6, pèrgola de 6
mòduls de dimensions de 15,0 x 5,0 metres, creant
una àrea de 75 m² i altura màxima de 4,5 metres (a
definir per d.f.). formada per estructura de perfils
d'acer galvanitzat en calent per immersió segons
norma une 37-508, ipns140 qualitat s235jr, i
engraellat per umbracle en llistons de fusta de pi de
flandes amb tractament autoclau. pilars de secció
rodona col·locats a portell amb previsió d'un registre
elèctric per l'instal·lació de l'enllumenat de la pèrgola.

898,45600

Rend.: 1,000

Unitats

26.525,29

Preu

Parcial

565,00000

565,00000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,57664

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

588,64224
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A0140000

H

Manobre

2,400

/R x 20,00000

=

48,00000

A013M000

H

Ajudant muntador

8,000

/R x 18,87000

=

150,96000

A012M000

H

Oficial 1a muntador

8,000

/R x 21,96000

=

175,68000

Banc de posts de fusta tropical amb certificat fsc amb
oli de dos components, de 3 m de llargària, sense
respatller i amb suports de fosa d'alumini ref. 1101 de
la serie banqueta neoromántico de 3,00m de
santa&cole , col·locat amb fixacions mecàniques

Subtotal:
C1504R00

588,64224

H

Rend.: 1,000

898,46

€

374,64000

BQT2AV01

Unitats

Preu

Parcial

A0121000

H

Oficial 1a

0,750

/R x 23,52000

=

17,64000

A0140000

H

Manobre

0,750

/R x 20,00000

=

15,00000

Subtotal:

32,64000

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

/R x 35,91000

8,000

U

Import

32,64000

Subministrament de pèrgola habana de
microarquitectura, ref. per6, pèrgola de 6 mòduls de
dimensions de 15,0 x 5,0 metres, creant una àrea de
75 m² i altura màxima de 4,5 metres (a definir per
d.f.). formada per estructura de perfils d'acer
galvanitzat en calent per immersió segons norma une
37-508, ipns140 qualitat s235jr, i engraellat per
umbracle en llistons de fusta de pi de flandes amb
tractament autoclau. pilars de secció rodona
col·locats a portell.

=

Subtotal:
x 865,00000

=

287,28000
287,28000

x 25.854,0000 =

1,000

Materials
Banqueta neoromantico de santa & cole de 3,00m de 1,000
llargària. seient de llistons de fusta tropical certificada
fsc pur amb oli de dos components. potes de fosa
d'alumini acabat granallat amb protecció antioxidant.
la banqueta s'entrega muntada. l'ancoratge es
realitza mitjançant dos perns d'acer per pota, tractats
amb protecció antioxidant, que s'introdueixen als
orificis prèviament realitzats al paviment i reomplerts
amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. no requereix
manteniment funcional, excepte que es desitgi
conservar el color original de la fusta. pes: 74kg.
transport i col·locació no inclosos. , ref. 1101 de la
serie banqueta neoromántico de 3,00m de santa&cole

374,64000

287,28000

Materials

Ma d'obra

BQ117H32E U

Import

Maquinària

Subtotal:
FQ117H32ESIU U

€

Ma d'obra
Subtotal:

P-39

22

865,00000

25.854,00000

25.854,00000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

9,36600

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

26.525,28600
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-41

FR2B1105

M2

25.854,00000

Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el
perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un
pendent inferior al 12 %

26.525,28600

Rend.: 1,000

Unitats

2,05

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Subtotal:

865,00000

865,00000

A012P200

H

Oficial 2a jardiner

0,080

/R x 25,21000
Subtotal:

=

2,01680
2,01680

2,01680
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FR3P2354

Pàg.:

24

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03025

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03890

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

2,04705
0,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

3,12775
0,00000

2,04705

COST EXECUCIÓ MATERIAL

M3

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb
una conductivitat elèctrica menor de 3 ds/m, segons
ntj 07a, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals

Rend.: 1,000

Unitats

93,00

Preu

Parcial

€

P-44

G221U010

M3

Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Import

Ma d'obra

3,12775

Rend.: 46,955

Unitats

3,86

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013P000

H

Ajudant jardiner

0,900

/R x 23,62000

=

21,25800

A0150000

H

Manobre especialista

1,000

/R x 20,71000

=

0,44106

A012P000

H

Oficial 1a jardiner

0,900

/R x 26,61000

=

23,94900

A0112000

H

Cap de colla

0,200

/R x 24,92000

=

0,10614

Subtotal:

45,20700

45,20700

Materials

Subtotal:

0,54720

0,54720

Maquinària
BR3P2350

M3

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb
una conductivitat elèctrica menor de 3 ds/m, segons
ntj 07a, subministrada en sacs de 0,8 m3

x 42,41000

1,111

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

47,11751

47,11751

FR710001

M2

Sembra de gespa en superfícies < 1.000 m2, inclou el
llaurat i despedregat del terreny, el rasclonat manual,
el pas del corró, l’adobat mineral de lent alliberament
per gespes (20-5-8-2) de 400 kg/ha, el
subministrament de 35 gr/m2 de llavor tipus festucas
arundinaceas i agrostis o equivalent, sembra en dos
passades perpendiculars, la cobertura manual de la
llavor i el pas de corró, el manteniment i senyalització
de la nova plantació fins a la recepció de l'obra.
aquesta partida s'abonarà en aconseguir el 95% de
recobriment de la superfície i 3 segues

C15019U0

H

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

2,000

/R x 50,59000

=

2,15483

C131U000

H

Pala carregadora de 110 hp, tipus cat-926 o
equivalent

1,000

/R x 54,37000

=

1,15792

47,11751

1,50 %

0,67811

0,00 %

93,00262
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-43

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-42

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,13

€

P-45

G221U210

M3

Sobrepreu per retalusat en excavació de terreny no
classificat en zones de desmunt, segons indicació de
la direcció d'obra

0,95

Preu

Parcial

€

Import

A0150000

H

Manobre especialista

1,000

/R x 20,71000

=

0,07965

A0112000

H

Cap de colla

0,200

/R x 24,92000

=

0,01917

Subtotal:

0,09882

0,09882

Maquinària
Preu

Parcial

A016P000

H

Peó jardiner

0,110

/R x 14,03000

=

1,70908

A012P000

H

Oficial 1a jardiner

0,030

/R x 26,61000

=

0,88405

Import

C131U017

H

Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus cat-245 o
equivalent

1,000

/R x 149,97000

=

0,57681

C131U060

H

Excavadora sobre erugues amb escarificador (d-7)

1,000

/R x 71,42000

=

0,27469

Subtotal:

2,59313

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,030

/R x 9,16000

=

0,85150

0,85150

2,59313

Maquinària
Motocultor de 24 cv

3,85995

Rend.: 260,000

Unitats

Unitats

H

3,85995
0,00000

0,00 %

Ma d'obra

Ma d'obra

CR260001

3,31275

COST EXECUCIÓ MATERIAL

93,00262

Rend.: 0,903

3,31275

0,95032
0,00000

0,00 %

0,30432
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

0,30432

P-46

Materials
BR4U1D05

Kg

Barreja de llavors tipus sparring de fitó o equivalent

0,030

x 4,78000

BR3P0002

Kg

Adob mineral d'alliberament lent per gespes tipus
20-5-8-2

0,040

x 1,20000

=

0,14340

=

0,04800

0,95032

0,30432
G7B111E0

M2

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

Rend.: 1,000

Unitats

2,53

Preu

Parcial

Ma d'obra
Subtotal:

0,19140

0,19140

A0127000

H

Oficial 1a col.locador

0,040

/R x 16,40000

=

0,65600

A0137000

H

Ajudant col·locador

0,020

/R x 20,68000

=

0,41360

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Subtotal:

1,06960

M2

x 1,31000

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat 1,100
mecànicament de 190 a 200 g/m2

=

1,06960

1,44100
1,44100

1,50 %

0,60156

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

108,45346
0,00000

M

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01604

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

2,52664
0,00000

Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina
geotèxtil de 150 g/m2 i graves

2,52664

Rend.: 1,000
Unitats

12,51
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0140000

H

Manobre

0,200

/R x 20,00000

=

4,00000

A012N000

H

Oficial 1a d'obra pública

0,200

/R x 23,52000

=

4,70400

Subtotal:

8,70400

8,70400

P-49

NOTA0000

0

€
En el moment de realitzar l'obra i l'oferta, es tindrà en
Rend.: 1,000
0,00
compte, tant la documentació escrita (pressupost i
amidaments), com la documentació gràfica i detalls
inclosos en aquestes. davant de qualsevol dubte,
tindrà validessa tots dos documents con un únic
conjunt.
així mateix, cal recordar que segons diu el trlcp rd
1098/2001, i concretament l'article 153: ´´todos los
trabajos, medios auxiliares y materiales que sean
necesarios para la correcta ejecución y acabado de
cualquier unidad de obra, se consideraràn incluidos
en el precio de la misma, aunque no figuren todos
ellos especificados en las descomposición y
descripción de los precios´´
_____________________________________________________________________________________________________________
P-50

NOTA0001

1

Materials
B7B111D0

M2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat 1,260
mecànicament de 140 a 190 g/m2

x 1,03000

=

1,29780

B0330020

T

Grava de pedrera, per a drens

x 18,60000

=

2,41800

0,130

Subtotal:

108,45346

1,44100

COST EXECUCIÓ MATERIAL
GD5BU010

26

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

P-47

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Materials
B7B111E0

Data: 11/12/18

3,71580

Totes les marques, llicències o tipus que apareixen a
les partides del present pressupost, s'entendran
acompanyades de l'esment o equivalent. en tot cas,
serviran com a definicó quant a característiques,
materials, qualitats i disseny de les partides d'obra
emprades, i sempre, amb l'aprovació de la direcció
facultativa.

Rend.: 1,000

0,00

€

3,71580
_____________________________________________________________________________________________________________

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,08704

0,00 %

12,50684
0,00000

P-51
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-48

K9QAU020

M2

Tarima de posts de fusta de bolondo, de 30 mm de
gruix i fins 120 mm d'amplària, col·locats separats 10
mm, sobre perfils de suport amb visos d'acer
inoxidable. el preu de la tarima inclou l'encast de les
tapes de registre i de les balises segons plànols.

NOTA0002

2

12,50684

Rend.: 1,000

108,45

€

Fins el lliurament i recepció per part de l'ajuntament,
el manteniment general de l'obra anirà a càrrec del
contractista, i particularment de la jardineria i arbrat,
inclosos el reg i la poda dels arbres abans de
començar l'obra. també s'hauran de protegir tots els
arbres exsitents a l'obra per evitar cops, sempre
segons indicacions de la d.f.. en cas necessari està
inclosa la poda i el transplantament d'aquests.

Rend.: 1,000

0,00

€

_____________________________________________________________________________________________________________
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012A000

H

Oficial 1a fuster

0,900

/R x 23,72000

=

21,34800

A013A000

H

Ajudant fuster

0,900

/R x 20,84000

=

18,75600

Subtotal:

40,10400

40,10400

Materials
B0A5C000

U

Cargol autoroscant d'acer inoxidable

25,000

x 0,88000

=

22,00000

B9QAU020

M3

Post de fusta de bolondo, de 30 mm de gruix i fins
120 mm d'amplària

0,033

x 1.386,30000 =

45,74790

Subtotal:

67,74790

67,74790

P-52

NOTA0003

3

€
El contractista ha de cuidar en tot moment de la
Rend.: 1,000
0,00
funcionalitat i de l'aspecte de les instal·lacions
existents a l'obra, molèsties a veïns, accessos i pasos
de vehicles i de vianants, tancament d'obra, llums
d'obra, etc. diàriament, abans de finalitzar la jornada,
s'han de repassar tots els elements de seguretat,
circulació de vianants i vehicles dins de l'obra, amb
especial atenció durant el cap de setmana i festius.
_____________________________________________________________________________________________________________
P-53

NOTA0004

4

€
Segons el plec de clàusules administratives
Rend.: 1,000
0,00
particulars, i sempre a càrrec de l'adjudicatari de les
obres, es confeccionarà i instal·larà un rètol
informatiu de les obres segons els model i les
instruccions de la d.f. així mateix, en cas d'obres
subvencionades, es col·locarà un altre rètol segons el
model de l'organisme corresponent.
_____________________________________________________________________________________________________________

Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat

Data: 11/12/18

Pàg.:

27

PARTIDES D'OBRA

P-54

NOTA0005

5

P-55

NOTA0006

6

€
Segons la memòria de les obres a realitzar, el
Rend.: 1,000
0,00
contractista es farà càrrec del cost dels assajos de
control de qualitat, en una quantitat no superior al 1%
del pressupost de l'obra (sense baixa), i sempre a
criteri de la d.f., segons el programa de control de
qualitat per l'empresa homologada de control
contractada per l'adjudicatari.
_____________________________________________________________________________________________________________
P-56

NOTA0007

7

En relació als amidaments, s'abonaràn les unitats
d'obra realment executades.

Rend.: 1,000

0,00

€

_____________________________________________________________________________________________________________
€
Rend.: 1,000
3.000,00
Partida alçada a justificar per modificacions en el
sistema d'enllumenat
_____________________________________________________________________________________________________________
XPA100003

Data: 11/12/18

Pàg.:

28

PARTIDES ALÇADES

€
Segons el plec de clàusules adminsitratives
Rend.: 1,000
0,00
particulars, i sempre a càrec de l'adjudicatari de les
obres, anirà inclosa la redacció del corresponent
projecte final de l'obra realment executada (as built).
dita documentació es lliurarà en paper i suport
informàtic, i en un termini màxim d'un mes a comptar
des de la recepció de l'obra. així mateix, anirà a
càrrec del contractista, qualsevol projecte de
legalització de les instal·lacions contraftades, inclosa
de la tramitació de la contractació amb la companyia
de serveis.
_____________________________________________________________________________________________________________

P-57

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pa

XPA000SS

Pa

€
Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a
Rend.: 1,000
3.600,00
l'obra, en base a l'estudi i el pla de seguretat i salut
_____________________________________________________________________________________________________________
€
XPA10002
Pa
Partida alçada a justificar per a imprevistos
Rend.: 1,000
10.000,00
_____________________________________________________________________________________________________________

Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

29

ALTRES

B44ZUFO1

P.p

Material necessari (geros, tochos, formigó, petites armadures) per la nova col.locació

B7J201MB

U

Poliureta expandit diàmetre màxim 160 mm

BHNAV001

U

Cos d'encastament de la balisa

BHNMCAN

U

Canaleta manguera led

BHNMCON

U

Conectors tira led

BHNMKIT

U

Kit tira led

BHNMMAN

U

Cable alimentación manguera led

23,95000

€

0,17000

€

59,00000

€

3,56000

€

4,50000

€

48,34000

€

8,97000

€

BHNMTIRA

U

Tira led de 12 v dc 72 w 10 mm de 5 metres de longitud

54,00000

€

BHNMVO1

U

Accesorios tira led

12,00000

€

DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS

Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat d’Esplugues de Llobregat

Terme Municipal
Esplugues de Llobregat

Carrer de Pau

talet

Avinguda de la Ciutat de l'Hospi

ÀMBIT DE LA PROPOSTA

Torres

ls

ocs

els J

C. d

AJUNTAMENT
SERVEI D'OBRES
PÚBLIQUES
ESPLUGUES DE LLOBREGAT

TITOL DEL PROJECTE

IMPLANTACIÓ DE TRES PÈRGOLES AL PARC DE LA SOLIDARITAT
D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT

ESCALES:

CONSULTOR
0

20

AUTOR DEL PROJECTE

40 m

DATA:

PLÀNOL NÚM.

NOVEMBRE 2018

1:2.000
ORIGINALS A3

NOM DEL PLÀNOL:

Flora

NOM FITXER:
GRÀFIQUES

CIG ENGINYERIA SLP

ANTONIO GIRONES FARGAS

FULL.........DE.......

F-4
6 UNITATS DE

12,20

BANC TIPUS

12,20

NU - SANTA CO
LE

12,20

12,20

12,20

6 UNITATS DE

BANC TIPUS
NEOLIVIANO
- SANTA COLE

12,20

F -2

22,10

F-3
12,38

12,20

FOTO - 1

12,20

12,20

14,84

12,38

12,38
12,38
12,38
- SANTA COLE
BANC TIPUS NU
6 UNITATS DE

12,38

12,38

12,38

ANO C TIPUS NEOLIVI
6 UNITATS DE BAN

12,38

SANTA COLE

F-1

FOTO - 2

FOTO - 3

FOTO - 4
AJUNTAMENT
SERVEI D'OBRES
PÚBLIQUES
ESPLUGUES DE LLOBREGAT

TITOL DEL PROJECTE

IMPLANTACIÓ DE TRES PÈRGOLES AL PARC DE LA SOLIDARITAT
D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT

ESCALES:

CONSULTOR
0

AUTOR DEL PROJECTE

15 m

ORIGINALS A3

NOM DEL PLÀNOL:

DATA:

PLÀNOL NÚM.

NOVEMBRE 2018

1:750

NOM FITXER:
GRÀFIQUES

CIG ENGINYERIA SLP

ANTONIO GIRONES FARGAS

FULL.........DE.......

12,20

12,20

12,20

12,20

12,20

12,20

12,20

12,38

12,38

12,38

AJUNTAMENT
SERVEI D'OBRES
PÚBLIQUES
ESPLUGUES DE LLOBREGAT

12,38

12,38

12,38

12,20

12,38

12,20

12,38

12,38

TITOL DEL PROJECTE

IMPLANTACIÓ DE TRES PÈRGOLES AL PARC DE LA SOLIDARITAT
D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT

ESCALES:

CONSULTOR
0

AUTOR DEL PROJECTE

15 m

ORIGINALS A3

NOM DEL PLÀNOL:

DATA:

PLÀNOL NÚM.

NOVEMBRE 2018

1:750

NOM FITXER:
GRÀFIQUES

CIG ENGINYERIA SLP

ANTONIO GIRONES FARGAS

FULL.........DE.......

AJUNTAMENT
SERVEI D'OBRES
PÚBLIQUES
ESPLUGUES DE LLOBREGAT

TITOL DEL PROJECTE

IMPLANTACIÓ DE TRES PÈRGOLES AL PARC DE LA SOLIDARITAT
D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT

ESCALES:

CONSULTOR
0

AUTOR DEL PROJECTE

15 m

ORIGINALS A3

NOM DEL PLÀNOL:

DATA:

PLÀNOL NÚM.

NOVEMBRE 2018

1:750

NOM FITXER:
GRÀFIQUES

CIG ENGINYERIA SLP

ANTONIO GIRONES FARGAS

FULL.........DE.......

PÈRGOLA - 5,00 X 15,07
BALISES EXISTENTS
ÀMBIT D'ACTUACIÓ PER A LA
PREPARACIÓ DEL TERRENY PER
POSAR LA PÈRGOLA, INCLOSA LES
BALISES EXISTENTS.
BANC I BANQUETA TIPUS
NEOLIVIANO - SANTA COLE.

12,20

12,20

12,20

12,20

12,20

12,20

12,38

12,38

12,38

AJUNTAMENT
SERVEI D'OBRES
PÚBLIQUES
ESPLUGUES DE LLOBREGAT

12,38

12,38

12,20

12,20

12,38

12,38

12,20

12,38

12,38

TITOL DEL PROJECTE

IMPLANTACIÓ DE TRES PÈRGOLES AL PARC DE LA SOLIDARITAT
D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT

ESCALES:

CONSULTOR
0

AUTOR DEL PROJECTE

15 m

ORIGINALS A3

NOM DEL PLÀNOL:

DATA:

PLÀNOL NÚM.

NOVEMBRE 2018

1:750

NOM FITXER:
GRÀFIQUES

CIG ENGINYERIA SLP

ANTONIO GIRONES FARGAS

FULL.........DE.......

12,20

12,20

12,20

12,20

12,20

12,20

12,38

12,38

12,20

12,38

12,38

12,38

12,20

12,38

12,20

12,38

12,20

12,38

12,38

0,00

12,20

73.43

12,20
73.37

12,20
73.49

12,20
74.10

74.19

12,20
74.28

12,38

12,38

71.91
71.57

12,38

71.74

12,38

12,38

PÈRGOLA - 5,00 X 15,07
BALISES EXISTENTS
ÀMBIT D'ACTUACIÓ PER A LA
PREPARACIÓ DEL TERRENY PER
POSAR LA PÈRGOLA, INCLOSA LES
BALISES EXISTENTS.
BANC I BANQUETA TIPUS
NEOLIVIANO - SANTA COLE.

L'ALCALDESSA

AJUNTAMENT
SERVEI D'OBRES
PÚBLIQUES
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
SECCIÓ

PLANTA

211°

SECCIÓ

SECCIÓ

PLANTA

PLANTA

222°

180,00°

49,00°
SECCIÓ

PLANTA

SECCIÓ

SECCIÓ

21- DESEMBRE (SOLSTICI D'HIVERN) A LES 15,00 HORES

PLANTA

PLANTA

21 - JUNY (SOLSTICI D'ESTIU) A LES 13,00 HORES

21- MARÇ - SETEMBRE (EQUINOCCI) A LES 15,00 HORES

245°

185°

118°

21- MARÇ - SETEMBRE (EQUINOCCI) A LES 12,00 HORES

PLANTA

SECCIÓ

SECCIÓ

SECCIÓ

21 - JUNY (SOLSTICI D'ESTIU) A LES 15,00 HORES

SECCIÓ

21 - JUNY (SOLSTICI D'ESTIU) A LESPLANTA
11,00 HORES

PLANTA

12,20

12,20

12,38

60,00°

12,20

72,00°

SECCIÓ

21- DESEMBRE (SOLSTICI D'HIVERN) A LES 12,00 HORES

42,00°

12,20

12,38

12,20

12,38

57,00°

PLANTA

SECCIÓ

140°

21 - JUNY (SOLSTICI D'ESTIU) A LES 12,00 HORES

12,20

12,38

12,38

12,38

42,00°

21- MARÇ - SETEMBRE (EQUINOCCI) A LES 11,00 HORES
PLANTA

12,20

12,38

25,00°

12,20

12,38

18,00°

21,00°

182°

152°
21- DESEMBRE (SOLSTICI D'HIVERN) A LES 11,00 HORES
PLANTA

21- DESEMBRE (SOLSTICI D'HIVERN) A LES 12,00 HORES

21- MARÇ - SETEMBRE (EQUINOCCI) A LES 12,00 HORES

12,20

12,38

ARQUITECTES MUNICIPALS

ESCALA

COL·LABORADORS

TITOL DEL PROJECTE

IMPLANTACIÓ DE TRES PÈRGOLES AL PARC DE LA SOLIDARITAT
D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT

ESCALES:

CONSULTOR
0

AUTOR DEL PROJECTE

5m

ORIGINALS A3

NOM DEL PLÀNOL:

DATA:

PLÀNOL NÚM.

NOVEMBRE 2018

1:300

NOM FITXER:
GRÀFIQUES

CIG ENGINYERIA SLP

ANTONIO GIRONES FARGAS

FULL.........DE.......

12,20

12,20

12,20

12,20

12,20

12,20

12,38

12,38

12,38

12,38

12,38

12,20

12,38

12,20

12,38

12,20
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11
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,00

60
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SECCIÓ

21 - JUNY (SOLSTICI D'ESTIU) A LES 11,00 HORES

AJUNTAMENT
SERVEI D'OBRES
PÚBLIQUES
ESPLUGUES DE LLOBREGAT

TITOL DEL PROJECTE

IMPLANTACIÓ DE TRES PÈRGOLES AL PARC DE LA SOLIDARITAT
D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT

ESCALES:

CONSULTOR
0

AUTOR DEL PROJECTE

2,5 m

ORIGINALS A3

NOM DEL PLÀNOL:

DATA:

PLÀNOL NÚM.

NOVEMBRE 2018

1:150

NOM FITXER:
GRÀFIQUES

CIG ENGINYERIA SLP

ANTONIO GIRONES FARGAS

FULL.........DE.......
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12,20

12,38
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,00
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21 - JUNY (SOLSTICI D'ESTIU) A LES 13,00 HORES

AJUNTAMENT
SERVEI D'OBRES
PÚBLIQUES
ESPLUGUES DE LLOBREGAT

TITOL DEL PROJECTE

IMPLANTACIÓ DE TRES PÈRGOLES AL PARC DE LA SOLIDARITAT
D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT

ESCALES:

CONSULTOR
0

AUTOR DEL PROJECTE

2,5 m

ORIGINALS A3

NOM DEL PLÀNOL:

DATA:

PLÀNOL NÚM.

NOVEMBRE 2018

1:150

NOM FITXER:
GRÀFIQUES

CIG ENGINYERIA SLP

ANTONIO GIRONES FARGAS

FULL.........DE.......

12,20

12,20

12,20
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12,20
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12,20

12,38
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°
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00°

42,

PLANTA

21- MARÇ - SETEMBRE (EQUINOCCI) A LES 15,00 HORES

24

5°

SECCIÓ

0°

,0
57

PLANTA
SECCIÓ

21 - JUNY (SOLSTICI D'ESTIU) A LES 15,00 HORES

AJUNTAMENT
SERVEI D'OBRES
PÚBLIQUES
ESPLUGUES DE LLOBREGAT

TITOL DEL PROJECTE

IMPLANTACIÓ DE TRES PÈRGOLES AL PARC DE LA SOLIDARITAT
D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT

ESCALES:

CONSULTOR
0

AUTOR DEL PROJECTE

2,5 m

ORIGINALS A3

NOM DEL PLÀNOL:

DATA:

PLÀNOL NÚM.

NOVEMBRE 2018

1:150

NOM FITXER:
GRÀFIQUES

CIG ENGINYERIA SLP

ANTONIO GIRONES FARGAS

FULL.........DE.......
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AJUNTAMENT
SERVEI D'OBRES
PÚBLIQUES
ESPLUGUES DE LLOBREGAT

TITOL DEL PROJECTE

IMPLANTACIÓ DE TRES PÈRGOLES AL PARC DE LA SOLIDARITAT
D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT

ESCALES:

CONSULTOR
0

1

AUTOR DEL PROJECTE

2m

DATA:

PLÀNOL NÚM.

NOVEMBRE 2018

1:100
ORIGINALS A3

NOM DEL PLÀNOL:

Fb

NOM FITXER:
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AJUNTAMENT
SERVEI D'OBRES
PÚBLIQUES
ESPLUGUES DE LLOBREGAT

TITOL DEL PROJECTE

IMPLANTACIÓ DE TRES PÈRGOLES AL PARC DE LA SOLIDARITAT
D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT

ESCALES:

CONSULTOR
0

1

AUTOR DEL PROJECTE

2m

DATA:

PLÀNOL NÚM.

NOVEMBRE 2018

1:100
ORIGINALS A3

NOM DEL PLÀNOL:

Fb

NOM FITXER:
GRÀFIQUES
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ANTONIO GIRONES FARGAS

FULL.........DE.......
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AJUNTAMENT
SERVEI D'OBRES
PÚBLIQUES
ESPLUGUES DE LLOBREGAT

TITOL DEL PROJECTE

IMPLANTACIÓ DE TRES PÈRGOLES AL PARC DE LA SOLIDARITAT
D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT

ESCALES:

CONSULTOR
0

1

AUTOR DEL PROJECTE

2m

DATA:

PLÀNOL NÚM.

NOVEMBRE 2018

1:100
ORIGINALS A3

NOM DEL PLÀNOL:

Fb

NOM FITXER:
GRÀFIQUES

CIG ENGINYERIA SLP

ANTONIO GIRONES FARGAS

FULL.........DE.......

g

AJUNTAMENT
SERVEI D'OBRES
PÚBLIQUES
ESPLUGUES DE LLOBREGAT

TITOL DEL PROJECTE

IMPLANTACIÓ DE TRES PÈRGOLES AL PARC DE LA SOLIDARITAT
D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT

ESCALES:

CONSULTOR
0

0,5

g

AUTOR DEL PROJECTE

1m

DATA:

PLÀNOL NÚM.

NOVEMBRE 2018

1:50
ORIGINALS A3

NOM DEL PLÀNOL:

PÈRGOLA HABANA DE MICROARQUITECTURA, REF. PER6, PÈRGOLA DE 6
MÒDULS DE DIMENSIONS DE 15,0 X 5,0 METRES, CREANT UNA ÀREA DE 75
M² I ALTURA MÀXIMA DE 4,5 METRES (A DEFINIR PER D.F.). FORMADA PER
ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER IMMERSIÓ
SEGONS NORMA UNE 37-508, IPNS140 QUALITAT S235JR, I ENGRAELLAT PER
UMBRACLE EN LLISTONS DE FUSTA DE PI DE FLANDES AMB TRACTAMENT
AU TO CLA U. PI LA RS DE SE CCIÓ RO DO NA COL ·LO CATS A PO RTE LL.

NOM FITXER:
GRÀFIQUES

CIG ENGINYERIA SLP

ANTONIO GIRONES FARGAS

FULL.........DE.......

g

AJUNTAMENT
SERVEI D'OBRES
PÚBLIQUES
ESPLUGUES DE LLOBREGAT

TITOL DEL PROJECTE

IMPLANTACIÓ DE TRES PÈRGOLES AL PARC DE LA SOLIDARITAT
D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT

ESCALES:

CONSULTOR
0

0,5

g

AUTOR DEL PROJECTE

1m

DATA:

PLÀNOL NÚM.

NOVEMBRE 2018

1:50
ORIGINALS A3

NOM DEL PLÀNOL:

PÈRGOLA HABANA DE MICROARQUITECTURA, REF. PER6, PÈRGOLA DE 6
MÒDULS DE DIMENSIONS DE 15,0 X 5,0 METRES, CREANT UNA ÀREA DE 75
M² I ALTURA MÀXIMA DE 4,5 METRES (A DEFINIR PER D.F.). FORMADA PER
ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER IMMERSIÓ
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PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS QUE REGEIXEN EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
D’AQUEST PROJECTE, MENTRE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE
CONTÉ NO LES MODIFIQUIN

3.

CONTRACTISTA

El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra.
Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva
responsabilitat i amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director.

1.

AMPLITUD DE LA CONTRACTA

La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és necessari
per a la realització de les obres, tal i com s'han projectat i amb les variacions autoritzades fins
deixar-les llestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte estat d'utilització.
Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de
materials sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de l'obra i
exteriors, que per qualsevol concepte s'hagin utilitzat, per deixar-les en l'estat primitiu o en el que
definitivament hagin de quedar.

Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la
conformitat o l'objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix.
Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del dret
de reclamació que l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del compliment de dites ordres,
encara que de tal reclamació pot derivar-se'n justa indemnització al Contractista.
El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions que
adreça al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li doni.
El Contractista està obligat a prestar col·laboració al Director i a les persones que el representen o
ajuden, per al millor compliment de les seves funcions.

2.

DIRECCIÓ DE L'OBRA

El Director de l’obra és el tècnic designat per l’Administració i gaudeix de les més àmplies facultats
per a la millor efectivitat de la seva missió, i se’l designa d'ara endavant com a Director.
Resol les qüestions tècniques d'interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es relaciona
amb les obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o pràctiques que, al seu
parer, no són adients i dóna les ordres oportunes per a la millor execució de les obres, sempre que
no modifiquin les condicions del Contracte.
Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i
legals, i pot conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el
Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres.

4.

OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS

El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l'obra totes les vegades que el
cita el Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions.
En cas d'incompareixença injustificada, perd el dret d'al·legació o reclamació que l'assisteix a tals
actes i ha d’estar a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de recepció, els
documents que se'n derivin dels mateixos.
Si justifica degudament la falta d'assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les
al·legacions oportunes mitjançant escrit adreçat al Director.

Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o
els perjudicis, si la reparació dels perjudicis causats o d'altres d'anàloga naturalesa no fos
acomplerta eficaçment i oportunament, el Director de l'obra pot manar d'executar-la amb càrrec al
Contractista.

Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execució de les obres
entre les quals s'hi compten:

Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions.

-replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les obres així com els elements i
les obres provisionals o auxiliars;

Pot valer-se de col·laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de les
seves funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a tal. Els
col·laboradors estan integrats en la Direcció.

-assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a tercers;

El Director d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i
disposició de les obres així com les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin
fonamentalment el Projecte o la classe de treballs i materials que hi són consignats.

-arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis que
es deriven de l'execució de les obres;

El Contractista no pot introduir cap modificació sense l'autorització escrita del Director.

-els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l'execució de les obres,
amb exclusió dels que són específics de l'Administració; i

Si alguna part de l'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes,
resulta alguna contradicció en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna solució
més avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en
coneixement de la Direcció d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir d'instal·lar els materials o executar
l'obra en qüestió fins a rebre l'aclariment o resolució de la Direcció d’obra que també l’ha d’efectuar
per escrit.
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-mesures de seguretat, senyalaments i barrats;

-neteja i vigilància;

-disposició, d'una oficina d'obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al Director. On
hi ha d’haver les còpies autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre d'ordres.
En demés s'hi han de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris consultar i també les
mostres, el testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient conservar.
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El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels
subcontractistes. Així mateix respon dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, abans de la
recepció. També són de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a tercers
bé per la forma d'execució de l'obra, bé per omissió bé per causa d'accident o bé per supòsit
fortuït.
Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents.
Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir la
més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers.
Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa,
l'incumbeixen en matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de
qualsevol altra classe que l'afecten.
Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu Delegat, a
tots els efectes derivats de l'execució, així com qualsevol variació futura mentre dura. La residència
del Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra pròxima, i ha de tenir l'autorització del
Director.

5.

PERSONAL

El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a
representant seu a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de residir
en un lloc pròxim al dels treballs i ha de tenir suficient solvència tècnica i moral així com facultats
per organitzar l'execució de les obres i posar en pràctica les ordres del Director.
La persona que es designa com a Delegat d’obra s'ha de comunicar al Director i aquest l’ha
d’acceptar per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes. El Delegat
col·labora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen durant l'execució
de les obres.
Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials és
convenient, a l'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la
titulació professional adient a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi en demés el
personal facultatiu necessari sota la dependència d'aquell.
Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d'un nou
Delegat o de qualsevol facultatiu que d'ell depèn.

El Contractista és l'únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant l'execució de
les obres, o el personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu compte les
conseqüències que se’n poden derivar, així com els danys i perjudicis a tercers.

A l'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris que fa
falta pel volum i naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant, personal amb reconeguda aptitud
i experiència.

Igualment, el Contractista és l'únic responsable de l'execució de l'obra contractada, i no té dret a
indemnització pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades
maniobres que pot cometre durant la seva construcció.

El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l'obra. El Director té,
a cada moment, la facultat d'exigir al Contractista la separació de l'obra de qualsevol persona que
consideri inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per tal fet.

És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot el
personal degudament assegurat.

Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l'obra, sota la seva dependència.

Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les obres
contractades.
La Contracta igualment ha de sol·licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació d'Indústria,
etc., que, segons la legislació vigent, són precisos per a la realització i funcionament de les obres i
instal·lacions.

Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica.
L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el contractista
de les seves obligacions i responsabilitats.
La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista.

La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi.
A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar
rètols informatius, un a cada extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius han de col·locar-se
abans del començament de l’obra i la correcta subjecció i visibilitat s’ha de comprovar en l’acta de
replanteig.
La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la durada
de l’obra. En el cas d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la seva immediata
reparació o substitució. Si dites errades no s’esmenen en el termini de 48 hores la direcció
facultativa encarregarà nous cartells amb càrrec al contractista.
Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a
l’acabament de l’obra amb càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual.
De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que el
contractista els cedeix gratuïtament a la propietat.
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6.

GENERALITATS

Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista té el
coneixement previ de la possible existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, com per
exemple esteses d’empreses privades (gas, telèfons, electricitat, canonades) o de serveis públics
(aigua, clavegueram).
Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant
estigui actualitzada a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el projecte la
relació de serveis existents per tal de facilitar i orientar a l’hora d’executar l’obra. Tot i això el
contractista queda obligat a sol·licitar dita informació a les diferents companyies i als ajuntaments
afectats abans de començar els treballs en compliment de l’establert a l’art. 7.
L’exacta localització, mitjançant cates, d’aquests serveis, el seu manteniment durant l’execució dels
treballs (o la seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o minves de
rendiment que la presència ocasioni, no són mai d’abonament, i es consideren com a despeses
incloses en els preus unitaris.
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No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per trencament,
avaries, etc., que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva
posició no respon a la informació rebuda o són traçats imprevisibles ja que es considera que el
contractista ha incomplert l’obligació de localitzar la seva posició exacta mitjançant cales, treball
que el seu cost queda inclòs en el projecte tal i com s’ha dit.
Són d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l’execució del projecte
i les autoritzi expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o el seu reforç,
amb preus de projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris.
El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs
aconsella la seva reparació o renovació.
El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per
arranjar els defectes detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. Dits
treballs són d’abonament als preus del projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris.

L'acceptació prèvia dels materials no suposa l'autorització definitiva, i es poden substituir, àdhuc
després de col·locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen característiques
distintes o defectes no percebuts en el primer reconeixement, per més que estiguin inclosos
amidaments i certificacions. Les despeses que s'originen sempre són a càrrec del Contractista.

8.

El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en demés
al seu càrrec totes les còpies dels plànols i d'altres documents que necessita per executar les
obres, però no pot fer ús del Projecte i dels altres documents per altres fins que no són els
estrictament contractuals, així com tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers.
Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicació distinta en les clàusules
administratives, són:

Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta l’oportú
projecte addicional d’obres.

-memòria,
-plànols,

L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la
generalitat o en zones importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora els fets i
decideix les superfícies i/o volums que s’han d’abonar.

-plec de condicions,
-pressupostos parcials;

Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres diferents
de la pròpia excavació (per exemple: col·locació de canonades, extensió i compactació de ferms,
etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus.

7.

MATERIALS

Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar
part integrant de les obres i les instal·lacions.

DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA

-quadre de preus d'unitats d’obra, i
-pressupost general.
La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l'exactitud respecte a la
realitat.
Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d’encertar-se de
l'exactitud i procurar-se aquells altres que pot necessitar.
En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer.

Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser
nous, sense defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i les
normes promulgades per l’Administració referents a condicions generals, homologació i control de
qualitat, sense perjudici de les específiques que estableix el corresponent plec.
Han d’arribar a l’obra i s'han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques de
fàbrica, precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen.
Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no hi
siguin continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats emprats
normalment per l’Empresa subministradora del servei.
Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l'adquisició i arreplec a l'obra,
amb aquesta finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catàlegs, les
garanties, les anàlisis, els assaigs, els certificats i les especificacions suficients que permetin un
judici clar de les qualitats dels materials proposats i la seva conveniència. Altrament, el Director pot
manar retirar-los, encara que estiguin col·locats o suposin demolir parcialment l'obra, sense dret a
indemnització. Si el Director creu necessari fer-ne analitzar o assajar algun, designa un laboratori
perquè ho realitzi, atès el que preveu l'epígraf núm. 12. S'han d’arreplegar en els llocs i la forma
adients, que assegurin la bona conservació, i no destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenirlos sempre en bones condicions.
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Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser
executat com si estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi
suficientment definida i tingui preu en el Contracte.

9.

REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS

Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert.
Comprèn com a mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de l'obra,
així com els punts fixos i auxiliars necessaris pels successius replanteigs de detall, marcats de
forma invariable i duradora. Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al Director per a la seva
comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar al Contractista.
En l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte
als documents contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que pot afectar el
compliment del Contracte.
Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del
Projecte, s’han de valorar pel Director de l'obra les repercussions, als preus del Contracte, i s’ha de
trametre a l'Administració perquè resolgui.
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El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig.
Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de
presentar el Programa de Treball que ha de contenir:
-programa de les obres a realitzar, classe i volum;
-mitjans que s'han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà;
-valoració mensual i acumulada de l'obra programada;

10.3.

Construcció i conservació de desviaments

Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, fos
necessària la construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés als trams parcialment o
totalment acabats, s’han de construir d’acord amb les característiques que figuren en els
corresponents documents contractuals del projecte o, en el seu defecte, de manera que han de ser
adequats al trànsit que han de suportar i segons les ordres del director. La seva conservació durant
el termini d’utilització és a compte del contractista.

-representació gràfica de les diverses activitats;
El Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i el termini
d'execució comença a comptar des de la data del replanteig.

10.

EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES
10.1.

Generalitats

Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el programa de
Treball aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense autorització.
La maquinària i altres elements de treball que s'han d'aportar a l'obra segons el programa o que el
Director creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant
l'execució de les unitats en què han d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el consentiment del
Director.
Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del
Contracte sense autorització prèvia, i les defectuoses, no s'han de pagar. El Director té la facultat
d'exigir la demolició i reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions establertes o si
sospita, amb fonamentació que no les compleixen, i ha de realitzar-ho el Contractista al seu càrrec,
el qual en demés és responsable dels perjudicis que, per aquesta causa, poden produir a
l'Administració. Si demolida alguna part sospitosa de l'obra resulta que reunia les condicions
exigibles al Contractista, se l'ha d’indemnitzar.
Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l'ordre escrita del
Director, es paga únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense que
si li hagi ordenat, es realitza el pagament només de la part projectada. Si l'excés d’obra no és
admissible, el Contractista està obligat a demolir-la.
Fins a la recepció, el Contractista respon de l'execució de l'obra contractada i de les faltes que hi
hagin.

10.4.

Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra

El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per tots
els mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en general.
Per això, ha de senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessàries) de forma
correcta i suficient i dirigir l’execució dels treballs de forma prudent.
En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la seva
senyalització són de la responsabilitat exclusiva del contractista.
Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant de
vianants com motoritzat) el contractista ha de sol·licitar de la D.F. l’autorització oportuna i la
realització de les gestions necessàries davant l’organisme competent (guàrdia urbana, Ministeri de
Foment, Generalitat, etc.).
Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la
seguretat de l’obra i tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals,
tancaments, marques viàries, balises reflectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es
consideren despeses incloses en els preus unitaris del projecte.
La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri de
Foment, etc.) en la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el Contractista
d’aquesta responsabilitat, només en els casos que la direcció facultativa hagi rellevat el contractista
en les seves funcions de direcció de treballs.
La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser considerat
com a d’obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.)
La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar per la
D.F. al Llibre d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan contractant als efectes
oportuns.

10.5.

Precaucions especials durant l’execució de les obres

El muntatge d'elements i realització de les obres s'ha d’efectuar amb estreta subjecció a aquest
Projecte, normes i disposicions oficials que li són d'aplicació i a les ordres que dóna el Director
d’obra.

-Pluges:Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de mantenir sempre en
perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de conservar i mantenir
de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents.

S'han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el bon art
de cada ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i quedar
perfectament acabades i en perfectes condicions de durada i conservació.

-Gelades:Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir totes
les zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les parts d’obra malmeses
s’han d’alçar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que s’assenyala en aquestes
prescripcions.

10.2.

Treballs nocturns

Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els unitats
d’obres que ell indica. El contractista ha d’instal·lar els equips d’il·luminació del tipus i intensitat que
el director ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs nocturns.
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-Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control
d’incendis i a les instruccions complementàries que figuren en les prescripcions tècniques, o que
dicta el director. En tot cas, ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs
innecessaris, i és responsable d’evitar la propagació dels que es requereixen per a l’execució de
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les obres, així com dels danys i perjudicis que es poden produir.

desmèrit que pugui tenir a judici del director.

-Ús d’explosius:
L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els detonadors i
els explosius s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matèria i per les instruccions
especials complementàries que dicta el director.

La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el seu
criteri qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte.

Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 m de la
carretera o de qualsevol construcció.

Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i reposat abans de començar els treballs a
què fa referència.

En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i s’ha
d’avisar de la descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents.

11.

L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de treball,
durant els descansos del personal operari al servei de l’obra en la zona afectada per les voladures,
i no és permesa la circulació de persones o vehicles dintre del radi d’acció de les barrinades, des
de cinc minuts abans d’encendre les metxes fins després que hagin esclatat totes.

Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en les
condicions i freqüència que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les
instruccions i normes oficials. Si no està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de
procedir segons determina el Director.

Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament elèctric a distància, o
s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat.

Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es
realitzin quantes proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels
materials i bona execució de l'obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en
aquest plec. El Contractista està obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els mitjans
auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu càrrec, totes les despeses que es puguin originar
fins un import màxim de l'1% del pressupost de l'obra.

El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de reconeguda pràctica i
perícia en aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relació amb la possibilitat
que correspon a aquestes operacions.
El contractista ha de subministrar i col·locar els senyals necessaris, per advertir al públic del seu
treball amb explosius. L’emplaçament i estat de conservació ha de garantir, sempre, la perfecta
visibilitat.
Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels danys que
es puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc.
Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en
conseqüència no són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art. 132 del
Reglament general de contractació de l’Estat (vegeu clàusula 14 del P.C.A.G.)
Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques preventives.
El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es
puguin produir.

10.6.

Obres de condició especial

Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur índole
particular, requereixen especial cura, poden designar-se tres o més especialistes acreditats perquè
el contractista triï el que ha d’executar-la, sempre que el preu que compti els esmentats
especialistes estigui dintre del quadre de preus que acompanya al projecte amb un marge d’un 5%
a favor del contractista, en concepte d’indemnització per despeses generals.
Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals requereix
condicions especials.
Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error o
contràriament a les bones normes de la construcció, ordres rebudes o que no s’ajusta al projecte,
l’ha de demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que això ocasioni
aniran al seu compte.
Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs
d’una manera essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el contractista pot
reparar-la fins a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, la peça o element, el
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CONTROL DE QUALITAT

De les proves realitzades s'ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de
l'obra.
En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d’acudir a un Laboratori
oficial designat pel Director, perquè les efectuï.

12.

MODIFICACIONS DEL PROJECTE

No s'admet cap variació sobre l'obra definida en el projecte ni sobre l'execució establerta en el
programa de treball, sense l'autorització escrita del Director de l'obra. Qualsevol dubte, deficiència
o omissió al projecte ha de ser aclarida pel Contractista abans de començar les unitats d’obra a
què es refereixi.
L'Administració pot, durant l'execució de les obres, suprimir la realització d'alguns treballs o afegirne altres no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de
Contracte no disminueixin o sobre pugin més d'un vint per cent del total de l'obra contractada i en
el cas d’excedir-ne, sempre que el Contractista hi estigui d'acord.
Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d'introduir les
modificacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir totes les
condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per
la quantia o naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o termini d'execució, el Contractista
ha de sol·licitar per escrit que es tinguin en compte i l'Administració acordarà el que cregui adient.
El Contractista pot proposar també modificacions sobre l'obra projectada, degudament justificades
al Director i aquest les resol d'acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a les
modificacions hi figura alguna unitat d’obra, el preu de la qual no compta en el Contracte ni se'n pot
deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus contradictoris, a partir fins on sigui possible dels
costos elementals que figuren en el projecte i en tot cas als corresponents a la data de la seva
licitació.
Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat
ordenades expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans d’executar-les.
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L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres que
cregui convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de
l’import total de la contracta. La contracta en cap cas no podrà pretendre cap segregació.

Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i acabat
de qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi figurin
tots els especificats en la descomposició o en la descripció dels preus.

14.2.

13.

AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES

Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el mètode que
especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als amidaments hi ha
d’assistir el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i les reclamacions que cregui
oportunes.
Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d'elements
necessaris per poder efectuar l'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El Contractista ha
d'avisar amb temps suficient al Director perquè pugui prendre les dades necessàries, altrament
aquest actua segons el seu bon criteri i el Contractista ha d'acceptar el resultat.
Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l'obra, en presència
del Director.
Pel que fa a l'amidament i mesurament de les obres és d'aplicació també tot el que disposen les
prescripcions particulars quant a això.
Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o pel
seu nombre d'unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al Quadre de preus
corresponent. Per a les unitats noves que poden presentar-se s'ha d’especificar clarament la forma
d'abonament en convenir-se el seu preu actual contradictori. En altres casos, s'ha d’estar a l'admès
a la pràctica habitual.

Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions
de la contracta, però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al
contractista la rebaixa que sembli justa en el preu.
El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa i referla, d’acord amb les expressades condicions.

14.3.

VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES
14.1.

Generalitats

Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte i les
modificacions autoritzades. Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats
d’obra acabades, en els terminis establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per això es
fa la relació valorada dels treballs realitzats "a l'origen" previ amidament. La contracta tindrà un
termini de vuit dies per examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions.
Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els pagaments
a què donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació final per a la
confirmació o la rectificació.
Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als preus
d'execució material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen
contradictòriament. Se'ls ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el Pressupost de
Contracta i del resultat es descompta la baixa obtinguda en la rematada.
Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els
pressupostos parcials d'execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si són
resultat de preu d'unitat d’obra, bé de preu mitjà establert en el projecte. Els preus mitjans
establerts corresponen a estudis previs del terreny o a estimacions d'altres obres realitzades en la
mateixa població o contrada. Els percentatges dels diferents components del terreny s'entenen a
risc i ventura del Contractista, sempre que les clàusules administratives o el Contracte no
especifiquin altra modalitat.
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Preus contradictoris

Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està
compresa a la contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de les del
contracte, s’ha d’estudiar i convenir-lo contradictòriament pel següent sistema:
a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, sota la
seva signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat.
b) El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar.
Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol petita
diferència o error fos salvat per simple exposició i convicció d’una de les parts, i queda així
formalitzat el preu contradictori.
Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat que
adopti la resolució que estimi convenient als seus interessos.

14.4.

14.

Valoració d’obres defectuoses acceptables

Excés d’obra

El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències entre
aquesta i la pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització.
Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la direcció
facultativa ha estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat.

14.5.

Obres incompletes

Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi
consten, segons el quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament acabades
no es valoren, i el contractista les pot acabar completament o renunciar a l’import de les efectuades
parcialment. No es pot pretendre la valoració de cada unitat d’obra fraccionada en forma distinta a
la valoració de dit quadre.
En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en
insuficiència als preus del dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que
constitueixen els referits preus.

14.6.

Partides alçades.

Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de ser
executades d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les
restants, d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus, núm. 1, i si es tractés d’unitats
d’obra no incloses en dit quadre s’abonaran al preu que es fixi contradictòriament, prèviament
aprovat per la Direcció d’obra.
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Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels treballs en
les condicions adequades.
No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses
d’aquest índole són incloses als corresponents preus unitaris.

14.7.

Abonaments de provisions

Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que desapareguin
de les obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % del preu que figura en el
Quadre de preus número 1. En cas de rescissió del contracte es paguen per la totalitat del seu
valor, sempre que reconeixin les condicions esmentades.

14.8.

Obres imprevistes

Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el volum
d’obra corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, en
preus contradictoris precisos.
El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació del
pressupost d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als preus oficials
quedant obligat el contractista a acceptar-los.

14.9.

Esgotaments

No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats
d’obra pròpiament dites, per raó de la presència d’aigua o posició, com disminució del rendiment,
primes al personal, botes i vestits d’aigua, etc., els quals es consideren inclosos en els preus de les
unitats.

14.12. Suspensió de les obres i pròrrogues de termini
Si per causa de força major s'han de suspendre totalment o parcialment les obres, el Contractista
ho ha de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o paralització. Sense
aquest requisit no pot tenir-se en compte per a la pròrroga de termini, encara que fos procedent.
Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta suspensió
pugui produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha d’atendre entre
altres factors, la pertorbació, el ritme previst de les obres i les seves conseqüències, la utilització
de la maquinària, les instal·lacions i el personal.

15.

REVISIÓ DE PREUS

El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol·licitar augment de preu o
indemnització, llevat que disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables estableixin la
clàusula revisaria, o s'accepti i reguli expressament bé en les clàusules administratives bé en el
contracte.

16.

RESCISSIÓ

Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions
necessàries, es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança.
En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals pogués
perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No s’abonaran
les provisions que s’haguessin efectuat.

14.10. Mitjans auxiliars
En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars del
constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per a la terminació dels
treballs.
Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats
per la Direcció d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat d’obra executada
assolís els 4/5 de la totalitat i mitjançant el pagament del 10% anual del valor en que hagin estat
taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat d’obra executada no assolís la xifra anteriorment
esmentada.
En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop
acabades les obres, però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús hagi
donat lloc.

14.11. Obres Complementàries
Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no poden preveure's o detallar-se
suficientment, sinó en el decurs dels treballs.
S'efectuen d'acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que dóna
el Director. S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte.
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17.

FIANCES

La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui l’adjudicació,
dipositarà com a finança a l’Ajuntament, com a dipòsit per respondre del compliment del present
Plec de Condicions, l’1% de l’import líquid a que ascendeixen les obres contractades, amb
deducció de la baixa de concurs.
A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de cadascuna de les
liquidacions parcials.

18.

TERMINI D’EXECUCIÓ

Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicació de
l’adjudicació i es donarà coneixement per escrit a l’Enginyer Director de la data de començament
dels treballs, data des de la qual es començarà a comptar el termini d’execució de les obres
compreses en el present Plec de Condicions.
Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà imposada una
multa de quantitat a fixar pel Director.
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Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els treballs
en la data prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga estrictament
necessària per part de la Direcció d’Obra.

Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els
pressupostos parcials d'execució material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.

En cas que la Contracta no comencés a reanudar els treballs dintre de les 48 hores següents, es
durà a terme la rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança.

El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el
termini de trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, s'entén
que n'està conforme.

19.

23.

RECEPCIÓ DE LES OBRES

Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de comunicar per escrit al
Director i dintre del mes següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista lliura les obres i
les rep l'Administració en la forma reglamentària, sempre que estiguin ben realitzades i en bon
estat. De la recepció s'ha d’estendre Acta, amb tants exemplars com sigui necessari, un dels quals
es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les al·legacions que s'estimin pertinents.
En cas d'incompareixença justificada poden fer-se les al·legacions per escrit en el termini de deu
dies.
En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i l’Enginyer Director
donarà a la contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats,
fixant-se termini per efectuar-l’ho, expirat el qual es farà nou reconeixement. Les obres requerides
en les dites instruccions seran de compte i càrrec de la contracta.

CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE.

Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions
tingui, respecte del seu compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura pública, degudament
atorgada amb el reintegrament corresponent a la Hisenda.
Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document a
escriptura pública en qualsevol estat de l’obra.
Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les
altres contribucions, impostos i arbitris.

Esplugues de Llobregat , desembre de 2018

Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de fiança, de
no ser que l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà improrrogable.
El redactor del projecte

20.

TERMINI DE GARANTIA

Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d'un any, salvat d'especificació
distinta.
Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l'obra segons les condicions que fixa el Plec o
les prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui produir-se
en l'obra, a no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal ús que haguessin fet
els usuaris o Entitat encarregada de l'explotació. En aquest supòsit té dret al reembossament de
l'import dels treballs que s'hagin de fer per restablir l'obra a les condicions degudes.

21.

GIRONES
FARGAS
ANTONIO
RAMON 77879828B

Firmado digitalmente por
GIRONES FARGAS ANTONIO
RAMON - 77879828B
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-77879828B,
givenName=ANTONIO RAMON,
sn=GIRONES FARGAS,
cn=GIRONES FARGAS ANTONIO
RAMON - 77879828B
Fecha: 2018.12.12 18:23:54
+01'00'

Antoni Gironès Fargas
ECCP

DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA

Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després d’haver-se
acreditat per la Contracta que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots aquells pagaments
que es relacionen amb les obres.
En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i
terrenys, que hagin ocupat.

22.

LIQUIDACIÓ DE LES OBRES

Rebudes les obres s’ha de fer l'amidament general i definitiu, amb assistència del Contractista. Per
les parts que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l'execució.
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1. B0 - MATERIALS BÀSICS
1.1. B03 - GRANULATS
1.1.1. B037 - TOT-U

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció
retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: > 35
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: > 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
- T00 a T1: > 35
Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm.
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30
S'han considerat els tipus següents:
- Vorals de T3 i T4: > 25
- Tot-u natural
Per a capes granulars per a l’assentament de canonades: > 30
- Tot-u artificial
Plasticitat (UNE 103104):
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
- Trànsit T00 a T3: No plàstic
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.
- T4:
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i h n de ser nets, resistents i de
granulometria uniforme.
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota
les condicions possibles més desfavorables.
No ha de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d’ altres capes
de ferm, o contaminar el sòl o corrents d’aigua.
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres matèries
extranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa .
TOT-U NATURAL:
Es considera tot-u natural el material granular, de granulometria contínua, que s’utilitza com a capa
de ferm . Els materials que el formin procediran de graver es o dipòsits naturals, sòls naturals o de
mes cla de ambdós.
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos:
+------------------------------------------------+
¦
¦ Tamisatge ponderal acumulat (%) ¦
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦
¦ 933-2 (mm) ¦
ZN40
ZN25
ZN20
¦
¦------------¦-----------------------------------¦
¦
50
¦
100
--¦
¦
40
¦
80-95
100
-¦
¦
25
¦
60-90
75-95
100
¦
¦
20
¦
54-84
65-90
80-100
¦
¦
8
¦
35-63
40-68
45-75
¦
¦
4
¦
22-46
27-51
32-61
¦
¦
2
¦
15-35
20-40
25-50
¦
¦
0,500
¦
7-23
7-26
10-32
¦
¦
0,250
¦
4-18
4-20
5-24
¦
¦
0.063
¦
0-9
0-11
0-11
¦
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- Límit líquid (UNE 103103): < 25
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 6
- Vorals sense pavimentar:
- Límit líquid (UNE 103103): < 30
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10
- Per a capes granulars per a l’assentament de canonades:
- Límit líquid (UNE 103103): < 25
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 6
TOT-U ARTIFICIAL:
El tot-u artificial ha d’estar compost de granulats procedents de la trituració, total o parcial, de pedra
de cantera o de grava natural.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una
planta autoritzad a legalment per el tractament d’aquests residus. En obres de carreteres només es
podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.
Per al trànsit tipus T2 a T4 es podran utilitzar àrids reciclats, siderúrgics, subproductes i productes
inerts de rebuig, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides.
Per a llit de paviments, el seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d’un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
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- De pedra calcària
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda
dins d'un dels fusos següents:
+------------------------------------------------+
¦
¦ Tamisatge ponderal acumulat (%) ¦
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦
¦ 933-2 (mm) ¦
ZA25
ZA20
ZAD20
¦
¦------------¦-----------------------------------¦
¦
40
¦
100
--¦
¦
25
¦
75-100
100
100
¦
¦
20
¦
65-90
75-100
65-100
¦
¦
8
¦
40-63
45-73
30-58
¦
¦
4
¦
26-45
31-54
14-37
¦
¦
2
¦
15-32
20-40
0-15
¦
¦
0,500
¦
7-21
9-24
0-6
¦
¦
0,250
¦
4-16
5-18
0-4
¦
¦
0,063
¦
0-9
0-9
0-2
¦
+------------------------------------------------+

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció
retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).
Índex de llenques (UNE-EN 933-3): < 35
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):
- Trànsit T0 a T2: < 30
- T3, T4 i vorals: < 35
Per a materials reciclats procedents de ferms de carretera o demolicions:
- Trànsit de T00 a T2: > 40
- Trànsit T3, T4 i vorals: > 45
Per a capes granulars per a l’assentament de canonades: > 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
- T00 a T1: > 40
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35
- Vorals de T3 i T4: > 30
Plasticitat:
- Trànsit T00 a T4: No plàstic
- Vorals sense pavimentar:
- Límit líquid (UNE 103103): < 30
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10
Si el material prové de reciclatge d’ enderrocs (condicions addicionals):
- Inflament (NLT-111): < 2%
- Contingut de materials petris: >= 95%
- Contingut de restes d’asfalt: < 1% en pes
- Contingut de fusta: < 0,5% en pes
Composició química:
- Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1) en el cas que
el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5 %
- A la resta: < 1%
Si s’utilitza àrid siderúrgic d’acereries, haurà de complir:
- Expansivitat (UNE EN 1744-1): < 5%
Si s’utilitza àrid siderúrgic d’alt forn, haurà de complir:
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (UNE EN 1744-1): Nul
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y
pavimentos.
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIONS:
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels
residus.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o amb la freqüència
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),
- Assaig d’equivalent de sorra (UNE EN 933-8)
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
- Determinació dels límits d’Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
- Humitat natural (UNE EN 1097-5)
- Índex de llenques (UNE EN 933-3)
- Partícules triturades (UNE EN 933-5
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
- Coeficient de desgast de “Los Angeles” (UNE EN 1097-2)
- Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies si el volum executat
és menor
- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüè ncia dels assaigs si considera que els
materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s’han
aprovat 10 lots consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en
cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
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Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades,
en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent.

1.2.
1.2.1.

B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria
i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar
d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima
del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació
aigua/ciment que ha emprat.

Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat d’Esplugues de Llobregat

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació , les
garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’han d’especificar abans de l'inici del
subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma
EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà
excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen
cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de
superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica a l’article 37.3.2 de la
norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció
segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la DF, o
disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08 i complir la UNE EN
934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de
resistència a j dies d’edat els valors resultants de la fórmula segü ent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]}
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del
formigó, t: edat del formigó en dies, s: c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments
d’alta resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments normals i
d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
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- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP
VI-1 (UNE 80307)

- Consistència tova: 6 - 9 cm

- Formigó armat : Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)

- Consistència líquida: 16-20 cm

- Consistència fluida: 10-15 cm

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/AM(V,P) (UNE-EN 197-1)

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats
i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)

- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

Classe del ciment: 32,5 N
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
Densitats dels formigons:
- Si l’aigua és standard: < 175 Kg/m3.
- Formigons en massa (HM):
- Si l’aigua és reciclada: < 185 Kg/m3.
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
Toleràncies:
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Assentament en el con d'Abrams:
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
- Consistència seca: Nul
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:

- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm

- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Consistència líquida: ± 2 cm
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU”
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més
favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
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Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat d’Esplugues de Llobregat
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Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con
¦
Condicions
¦
¦
d’Abrams(mm)
¦
d’ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦
130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦
H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦
abocat sota aigua amb tub tremie
¦
¦
H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦
fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el procés
de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies
que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

+--------------------------+
¦ Grandària
¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦
350
¦
¦
25
¦
370
¦
¦
20
¦
385
¦
¦
16
¦
400
¦
+--------------------------+

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.

- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
Dosificacions de pastat:
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat :
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:

- Formigons submergits: >= 375 kg/m3

- Identificació del subministrador

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6

- Número de sèrie de la fulla de subministrament

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):

- Data i hora de lliurament

- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3

- Nom de la central de formigó

- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3

- Identificació del peticionari

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm

- Quantitat de formigó subministrat

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot
el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.

- Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim:
- Resistència a la compressió
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- Tipus de consistència

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes
<= 2

- Grandària màxima del granulat
- Elements o grups d’elements que treballen a flexió:
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08
- Formigons designats per dosificació d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de
plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.

- Contingut en addicions
- Contingut en additius

En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el
reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08.

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té

Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa
en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència caracterí stica real.

- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin
d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s’utilitzin en:

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega

- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres

- Hora límit d'us del formigó

- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00
metres

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada
dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a
la central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les altres 2 a l’assaig de penetració d’aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’ assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 123903. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa
de suficient experiència en el seu ús.

Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La D.F podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es
vagi a subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es
disposi d’un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma EHE-08,
es realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.
Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat, es
realitzaran lots de control de com a màxim:

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ
ESTRUCTURAL:
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del
plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels
valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades
controlades d’acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30

- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d’elements que treballen a compressió:

8

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme
l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N >= 1
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- Altres casos: N >= 3

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen
a l’obra mé s de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) – K3s35* >= fck.

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 y <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme
l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N >= 1

On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mi
tjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.

- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50

Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui
compresa dins de la tolerància exigida.

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme
l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N >= 2

El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.

- Altres casos: N >= 6

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la
resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el
lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de pastades a controlar és igual o inferior a
20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un
cop efectuats els assaigs, s’ ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència
obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= … <= xn

S’acceptarà quan: fc,real >= fck
En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut,
s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d’identificació, per tant els criteris
d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una
producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadí sticament avaluada amb un nivell
de garantia molt exigent.

Control indirecte: S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament

Si el formigó no disposa de distintiu, s’acceptarà si:
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
f(x) = x – K2rN >= fck
on:
1.2.2.

B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL

- f(x) Funció d’acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
- K2 Coeficient:
Coeficient:

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la
durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d’un material
resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.

- Número de pastades:
S'han considerat els materials següents:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del
formigó estructural al procés d’abocat

- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55

- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) – x (1)

Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat d’Esplugues de Llobregat
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- Altres formigons executats a l’obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns
excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C

- Contingut de granulats, en pes: ± 3%
- Contingut d’aigua: ± 3%

Els àrids a utilitzar poden ser s orres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries
siderúrgiques adequades. S’ha de poder utilitzar fins a un 100 % d’àrid gros reciclat, sempre que
compleixi amb les especificacions de l’annex 15 de la EHE-08 amb respecte a les condicions físicomecàniques i als requisits químics.

- Contingut d’additius: ± 5%
- Contingut d’addicions: ± 3%

S’hauran d’utilitzar additius reductors d’aigua, ja que els formigons d’ús no estructural contenen poc
ciment.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar
d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08.

Subministrament: En camions formigonera.

El control dels components s’ha de realitzar d’acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del
granulat.

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies
que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es
recomanable que l a mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

S’ha d’utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2 , tret que la DF indiqui el contrari.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

En cap cas la proporció en pes de l’additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).

Si s’utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment: >= 32,5
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:

- Consistència plàstica: 3 - 5 cm

- Identificació del subministrador

- Consistència tova: 6 - 9 cm

- Número del certificat de marcatge CE,o identificació d’autoconsum

Toleràncies:

- Nom de la central de formigó

- Assentament en el con d'Abrams:

- Identificació del peticionari

- Consistència seca: Nul

- Data i hora de lliurament

- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm

- Quantitat de formigó subministrat

Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes: ± 3%
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- Designació del formigó d’acord amb l’annex 18 de la EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons
de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a comprensió o la dosificació de
ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.
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- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:

1.3.

B07 - MORTERS DE COMPRA

- Tipus i contingut de ciment

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

- Relació aigua ciment

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.

- Contingut en addicions, si es el cas

S'han considerat els tipus següents:

- Tipus i quantitat d’additius

- Morter adhesiu

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha

- Morter sintètic de resines epoxi

- Identificació del ciment, additius y addicions emprats

- Morter refractari

- Identificació del lloc de subministrament

- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres

- Identificació del camió que transporta el formigó

- Morter de ram de paleta

- Hora límit d’ús del formigó

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li
aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de
gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista
- Control de les condicions de subministrament.
- Comprovació de la consistència (con d’Abrams) (UNE-EN 12350-2)
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcta.
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó
que es vagi a subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o
quan es disposi d’un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del
plec.
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’ac ceptarà el formigó si la
mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui
compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
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El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes
temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgà nics que donen com a resultat una
pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i cà rregues
minerals, que s’han de barrejar amb aigua just abans d’utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió
aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues
minerals que el seu enduriment resulta d’una reacció química, poden presentar-se en forma d’un o
més components.
S’han considerat les classes següents, en funció de les caracterí stiques addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D’adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
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- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió
millorats).

- Adherència a alta temperatura (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)

ADHESIU CIMENTÓS (C):
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques dels adhesius d’adormiment normal:
Característiques fonamentals :
- Adherència inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència inicial (EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
Característiques especials:
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm
Els adhesius d’adormiment ràpid, han de complir a més:
Característiques addicionals:
- Adherència inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h)
- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003): >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:

El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i
d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la temperatura
ambient i superficials del lloc on es col· loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.

- Alta adherència inicial (EN 1348): >= 1 N/mm2
Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
- Alta adherència després d’immersió en aigua (EN 1348): >= 1 N/mm2
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm
- Alta adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348): >= 1 N/mm2
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348): >= 1 N/mm2
MORTER POLIMÈRIC:
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):

El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de
poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de
formigó.

Característiques fonamentals :
Granulometria: 0 - 2 mm
- Adherència inicial (EN 1324): >= 1 N/mm2
Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1324): >= 1 N/mm2
Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
MORTER DE RAM DE PALETA:
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgà nics, granulats, aigua i addicions o additius (en
el seu cas), per a fàbriques d’obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d’unió i
rejuntat.

Característiques addicionals:
S'han considerat els tipus següents:
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1324): >= 0,5 N/mm2
- Morter d’ us corrent (G): sense característiques especials
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- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o
igual al valor que figura especificat

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior
o igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió
mínima declarada per el fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en
volum o en pes.

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu: 1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades
segons la norma corresponent:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Característiques dels morters frescos:

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

- Temps d’us (EN 1015-9)

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’ han utilitzat granulats porosos

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:

- Característiques dels morters endurits:

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.

- Resistència a compressió (EN 1015-11)

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.

- Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3)

MORTER DE RAM DE PALETA:

- Absorció d’ aigua (EN 1015-18)

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para
albañilería.

- Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745)
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
No hi ha normativa de compliment obligatori.
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li
siguin aplicables)

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

- Característiques addicionals per als morters lleugers:

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER
RAJOLES CERÀMIQUES:

- Densitat (EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:

El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos per a la construcció:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1

- Nom del producte

- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segon s UNE-EN 13501-1

- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge
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- Referència a la norma UNE-EN 12004

- Contingut en aire

- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004

- Proporció dels components (morters prescrits)

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d’unió (adhesió)

- Instruccions d’us:
- Absorció d’aigua
- Proporcions de la mescla
- Permeabilitat al vapor d’aigua
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que
està llest per a ser aplicat

- Densitat

- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla

- Conductivitat tèrmica

- Mètode d’aplicació

- Durabilitat

- Temps obert

- Mida màxima del granulat

- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació

- Temps obert o temps de correcció

- Àmbit d’aplicació

- Reacció davant el foc

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE
PALETA:

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol

El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC,
D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:

- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i
sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte
de prestació):

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en
Fàbrica

- Instruccions d'utilització

- Nom del fabricant o marca comercial

- Composició i característiques del morter
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes
proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels
components que s'han declarat (concepte de recepta):
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del
fabricant, segons les exigències del plec de condicions.
Abans de l’inici de l’obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la
consistència del morter mitjançant el mètode establert a la UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie
de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d’obtenir la resistència a compressió (UNE-EN
1015-11)

- Nom del fabricant
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
- Codi o data de fabricació
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.
- Tipus de morter
- Temps d’us
- Contingut en clorurs
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INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN
MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d’
acord a les condicions exigides.
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El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:

> 20°C: 10 min

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.

10°C - 20°C : 20 min

- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de
seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del
previst en el projecte.

0°C - 10°C: 1 h

1.4.

B0A - FERRETERIA

- 5°C - 0°C: 5 h
VOLANDERES:

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Diàmetre interior de la volandera:

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser
per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida
pel cargol.

- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm

S'han considerat els següents tipus:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva
correcta col·locació en capses, on han de figurar:

- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC,
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú

- Identificació del fabricant

- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella

- Diàmetres

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

- Llargàries

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.

- Unitats

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els
elements.

- Instruccions d'ús

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis: > 0,1 mm
TAC QUÍMIC:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en
fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús.
El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.

1.5.

B0H - MATERIALS BÀSICS DE FUSTA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:

Diàmetre de l'ampolla: 14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:

Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat d’Esplugues de Llobregat

Peça de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral.leles, amb
tractament per a prevenir podriments i atacs de fongs o insectes.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

- Fletxa: ± 5 mm/m

Les peces han de tenir les dimensions indicades a la DT.

- Torsió: ± 2°

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe
amb el terra.

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

El subministrador ha de garantir que s’ha fet correctament el tractament indicat a la descripció de
l’element.

u, m o m3 en funció de la unitat del element necessàri subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): 0,40 <= P <= 0,60 T/m3
No hi ha normativa de compliment obligatori.
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
2.

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:

2.1.

B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ

- Fusta de pi: Aprox. 150000 kg/cm2
- Fusta d'avet: Aprox. 140000 kg/cm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 100 kg/cm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 25 kg/cm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 300 kg/cm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 50 kg/cm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 15 kg/cm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
- Gruix nominal: ± 2 mm
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte de qualsevol mostra
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó , o bicapa, amb diferents tipus en la
seva estructura principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

RAJOLES:

- Classe 2 (marcat K):

Llargària: <= 1 m

- Llargària <= 850 mm: 3 mm

Relació entre la llargària total i el gruix: > 4

- Llargària > 850 mm: 6 mm

Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions de la
norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.

- Classe 3 (marcat L):
- Llargària <= 850 mm: 2 mm

Toleràncies:
- Llargària > 850 mm: 4 mm
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima
superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm

- Convexitat màxima: 1,5 mm

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm

- Concavitat màxima: 1 mm

- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm

- Convexitat màxima: 2,5 mm

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm

- Concavitat màxima: 1,5 mm

- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 3 mm
- Classe 2 (marcat P):

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 4 mm
- Concavitat màxima: 2,5 mm
LLAMBORDINS:

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm

Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell: >= 50 mm

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm

Relació entre la llargària total i el gruix: <= 4

- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm

Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions de la
norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma.

- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa peça: <= 3 mm
Toleràncies:
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300
mm):
- Classe 1 (marcat J):
- Llargària <= 850 mm: 5 mm
- Llargària > 850 mm: 8 mm
Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat d’Esplugues de Llobregat

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 2 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 3 mm
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal:
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- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 2 mm

- Resistència al lliscament/patinatge

- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 3 mm

- Càrrega de trencament

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 3 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 4 mm

- Comportament davant del foc
- Conductivitat tèrmica
- Referència a la norma UNE- EN 1339 en el cas de rajoles i a la UNE-EN 1338 en el cas de
llambordins

- Diferència entre dues mesures del gruix d’una mateixa peça: <= 3 mm
- Identificació del producte
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300
mm):
- Classe 1 (marcat J): 5 mm
- Classe 2 (marcat K): 3 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima
superior a 300 mm):

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent
informació:
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge

- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Referència a la norma:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- EN 1339 per a les lloses
- Concavitat màxima: 1 mm
- EN 1338 per als llambordins
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- El tipus de producte i lluc a que es destina
- Convexitat màxima: 2 mm
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar
- Concavitat màxima: 1,5 mm
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:
- Resistència al trencament
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
- Resistència al lliscament/patinatge
Subministrament: Embalades en palets.
- Durabilitat
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
Per als productes destinats a paviments d’ús interior:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Reacció al foc
- Data en que el producte és declarat apte per a l’ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la
mencionada data
- Identificació d el producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i UNEEN 1338 per als llambordins:

- Resistència al trencament
- Resistència al lliscament/patinatge
- Durabilitat

- Dimensions nominals
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)
- Resistència climàtica
Per als productes destinats a cobertes:
- Resistència a flexió
- Comportament davant del foc extern: es considera satisfactori
- Resistència al desgast per abrasió
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El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s’extèn
en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones
d’aparcament per a tot tipus de vehícles.

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d’aeroports,
molls, etc.).

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports)

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

Tots els elements que formen el dispositiu han d’estar protegits contra la corrossió.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

El dispositiu ha d’estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser
utilitzat.

LLAMBORDINS:
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
RAJOLES:
UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir
una adherencia satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir
soroll al trepitjar-lo.

2.2. BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

Les tapes o reixes han d’estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al
trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

La tapa o reixa ha de quedar assegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials
complementaris per a pous de registre.

- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial

S'han considerat els elements següents:
- Amb una característica específica en el disseny
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
S’han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris

El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina
d’us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el
bastiment.

- Fosa dúctil
- Acer

S’han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva
apertura.

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del
recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha
de contribuir a l’estabilitat de la reixa o tapa en condicions d’us.

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles,
s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:

L’alçària del bastiment dels dispositius de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser
com a mínim de 100 mm.

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.

La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la
classe D 400 poden tenir una superfície còncava.

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i
aparcaments de varis pisos per a cotxes.

Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat d’Esplugues de Llobregat
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El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a les normes
de seguretat en funció del lloc a on s’instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600
mm.
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:

- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
- Diàmetre:

- El codi de la norma UNE EN 124

- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm

- La classe segons la norma UNE EN 124

- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:

- Referència, marca o certificació si en tè

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de
complir les especificacions següents:

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L’angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.

- Un o dos elements:
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l’element
completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres
defectes superficials.

- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Toleràncies:

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i
superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de fosa o
d’acer galvanitzat en calent.

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
Gruix mínim de fosa o d’acer:
- Dimensions: ± 1 mm
- A 15: >= 2 mm
- Guerxament: ± 2 mm
- B 125: >= 3 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions
següents:

- C 250: >= 5 mm

Superfície de ventilació:

- D 400: >= 6 mm

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure

- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny

- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2

Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:

Dimensions dels forats de ventilació:

- Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm2

- Ranures:

- Classe A 15: >= 25 N/mm2

- Llargària: <= 170 mm

Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer: >= 20 mm

- Amplària:

ELEMENTS DE FOSA:

- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
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Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.
Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat d’Esplugues de Llobregat

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes
fredes, etc.).

3.
3.1.1.

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa
blanca.

BG22TD10,BG22RJ10.

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2

Es consideraran els següents tipus de tubs:

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB

- Tubs de PVC corrugats

Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior

Contingut de fòsfor: <= 0,15%

- Tubs de material lliure d’halògens

Contingut de sofre: <= 0,14%

- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

BASTIMENT I TAPA O REIXA:

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté
i les seves dimensions.

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves característiques.

El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant.

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:

Subministrament: En rotlles.

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad.

Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant

ELEMENTS DE FOSA GRIS:
- Marca d'identificació dels productes
*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas
moldeadas.

- El marcatge ha de ser llegible
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat d’Esplugues de Llobregat
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002

La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement
cilíndrica.

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos
generales.

L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):
- Cables unipolars:

3.2. BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA

- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris

3.2.1. BG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV

- Com a conductor neutre: Blau

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd

BG314500,BG312300.

- Cables bipolars: Blau i marró

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

- Cables tripolars:

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal.lacions en general, per a
serveis fixes, de tensió assignada 0,6/1kV.
S’han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè
reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV-K 0,6/1 kV.

- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marró i gris
- Cables tetrapolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè
reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de
gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 kV.

- Cables pentapolars: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd

- Cables trenats en feix amb conductor de coure, de designació UNE RZ 0,6/1kV

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):

- Cables amb conductor de coure de designació UNE RFV 0,6/1 kV i UNE RVFV 0,6/1 kV
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

+-------------------------------------------------------------------+
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦
¦Gruix (mm) ¦ 0,7 ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦
+-------------------------------------------------------------------+

Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura de l'aïllament en servei normal: <= 90°C

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1kV I RZ1–K (AS) 0,6/1 kV

Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx): <= 250°C

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i
UNE 21-022.

Tensió màxima admissible (c.a.):

La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha
de ser resistent a l'abrasió.
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- Entre conductors aïllats: <= 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra: <= 0,6 kV
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Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor especificat)
En els cables de designació RV 0,671 kV, l'aïllament ha de ser de polietilè reticulat (XLPE) tipus
DIX-3 segons UNE HD-603-1 i la coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18
segons UNE HD-603-1. La coberta ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja
longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors de fase.
En els cables de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV l'aïllament ha de ser de polietilè reticulat
(XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1 i la coberta ha de una mescla de material termoplàstic,
sense halògens, del tipus Z1, i ha de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4. La
coberta ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la
identificació de la secció dels conductors de fase.
CONDUCTORS DE DESIGNACIÓ UNE RVFV 0,6/1kV:

Els fleixos s'aplicaran helicoidalment en dues capes, de manera que el fleix exterior quedi centrat
aproximadament en l'espai lliure deixat per les voltes del fleix interior. L'espai lliure existent entre
dues voltes adjacents de cada fleix, no excedirà el 50% de l'amplària del fleix.
El gruix del fleix d'acer en funció del diàmetre aparent del cable es:
+--------------------------------------------+
¦
Diàmetre fictici sota
¦ Gruix del ¦
¦
l'armadura
¦
fleix
¦
¦
(mm)
¦
d'acer
¦
¦------------------------------¦
(mm)
¦
¦ Superior a
¦ Inferior a ¦
¦
¦--------------------------------------------¦
¦
¦
30
¦
0,2
¦
¦
30
¦
70
¦
0,5
¦
¦
70
¦
¦
0,8
¦
+--------------------------------------------+

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) tipus DMV-18 segons UNE HD-603.

Ha d'estar compost de conductor de coure, aïllament de polietilè reticulat, armadura de fleixos
d'acer sobre material de reblert i coberta de policlorur de vinil. El cable RFV 0,6/1kV incorporà a
més, una coberta interna de PVC, extruïda entre els materials de reblert i l'armadura metàl·lica.

No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles en la seva superfície.

El conductor serà de coure recuit. Les característiques físiques i mecàniques del conductor de
coure han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022.

Ha de ser de color negre.

L'aïllament ha de ser una mescla sòlida extruïda de polietilè reticulat (XLPE) del tipus DIX-3 segons
UNE HD-603.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. Entre
l'aïllament i el conductor es pot col·locar una cinta de separació, no higroscòpica, fàcilment
separable del conductor.
Els colors vàlids per a l'aïllament són:

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense causar danys als fleixos d'acer.

Gruix de la coberta protectora:
- Valor nominal: El valor nominal ha de ser igual a 0,035 D + 1,0 mm a on D és el diàmetre fictici en
mil·límetres mesurat sota la coberta segons UNE 21-123.
- Valor mínim: En sis mesures la mitja del gruix no pot ser inferior al valor nominal, i a la vegada cap
de les sis mesures pot ser inferior al valor nominal en més del 20% + 0,1 mm.

- Fase: negre marró o gris

Marcat del cable (coberta exterior): El cable anirà marcat a la seva coberta exterior mitjançant
gravat o marcat en relleu. La informació que ha de proporcionar el marcat de la coberta és:

- Neutre: blau clar

- Marca d'origen: Nom del fabricant o marca enregistrada que permeti identificar al fabricant.

- Terra: llistat de groc i verd

- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.

Gruix de l'aïllament:

- Tipus de conductor (designació segons normes UNE)

+------------------------------------------------------------------+
¦ Secció (mm2) ¦ 4 a 6 ¦ 10 a 16 ¦ 25 a 35 ¦ 50 ¦ 95 ¦ 150 ¦ 240 ¦
¦------------------------------------------------------------------¦
¦ Gruix (mm) ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 0,9 ¦ 1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,4 ¦ 2,2 ¦
+------------------------------------------------------------------+

La distància entre el final d'una marca i el principi de la següent serà inferior o igual a 500 mm.

El cable tindrà un reblert extruït de materials adequats a la temperatura màxima admissible pel
conductor, en règim normal, i compatible amb els components del cable amb els que estigui en
contacte.
Aquest reblert intern ha de cercar completament el cablejat dels conductors aïllats i podrà penetrar
en els vuits intermitjos, donant-li al cable una secció raonablement circular.
El material de reblert s'ha de poder separar fàcilment de l'aïllament del conductor.

Marcat dels conductors aïllats (aïllament): Els conductors aïllats s'identificaran per colors o per
números. La coloració es durà a terme o be amb un aïllament de color uniforme, o be amb un
colorat superficial.
Si hi ha més d'un conductor de coloració negra o marró, un d'ells pot estar marcat amb una línia
blanca de 0,5 mm de gruix, però no pot cobrir més del 5% de la superfície de l'aïllament.
Quan la identificació es realitza per numeració, la impressió dels números es farà amb un color
contrastant amb el color dels conductors aïllats. El marcat es durà a terme d'acord amb les
prescripcions de la norma UNE 21 089. La separació màxima entre marques en aquest cas serà
inferior a 275 mm.

La protecció metàl·lica del cable consistirà en dos fleixos d'acer enrotllats en forma d'hèlix a dretes
al voltant del reblert o de la coberta interior segons el cas.
Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat d’Esplugues de Llobregat
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La combinació dels colors groc i verd del conductor de seguretat es durà a terme tenint en conte
que en un tram de 15 mm de llargària, un d'aquest colors ha de cobrir com a mínim el 30% i com a
màxim el 70 % de la superfície del conductor aïllat, havent de cobrir la resta l'altre color.

- Nom del fabricant o marca comercial

Els conductors aïllats han d'estar cablejats a esquerres. El pas del cablejat serà com a màxim igual
a 30 vegades el diàmetre aparent del cable mesurat sobre el feix de conductors aïllats.

- Secció nominal

- Tipus de conductor

- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
Temperatura màxima de l'aïllament en servei normal: <= 90°C
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.
Temperatura màxima de l'aïllament en curtcircuit (5 s màxim): <= 250°C
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
Temperatura màxima de la coberta en servei normal: <= 90ºC
Tensió màxima admissible (c.a.):
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
- Entre conductors aïllats: <= 1 kV
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
- Entre conductors aïllats i terra: <= 0,6 kV
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Tensió assignada màxima respecte a terra en xarxes de corrent continua: <= 1,8 kV
NORMATIVA GENERAL:
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament:

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.

- Valor mig: >= Valor nominal

UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.

- Valor mínim: >= 0,1 mm + 10% (valor nominal)

aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ 0,6/1 kV:

UNE UNE-HD 603-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características

Estarà constituït per una coberta aïlant de polietilè reticulat (XLPE). Ha de ser de color negre.

UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados

El feix de cables estarà trenat de forma visible en hèlix a esquerres.

de los cables eléctricos.

Temperatura de la coberta aïllant en servei normal: <= 90°C

UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.

Temperatura de la coberta aïllant en curtcircuit (5 s màx.): <= 250°C

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:

Tensió màxima admissible (c.a.):

UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2:
Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.

- Entre conductors aïllats: 1 kV
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.
- Entre conductors aïllats i terra : 0,6 kV
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
Tensió assignada màxima respecte a terra en xarxes de c.c.: 1.8 kV
Els conductors de fase han d'anar marcats a la seva coberta, de forma indeleble i ben visible, amb
els números 1, 2, 3 i 4 amb un guió a la seva base, invertits alternativament 180º i amb una
separació entre marques no superior a 100 mm.

UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4:
Cables con
UNE-HD 603-96 (1) "Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1 Prescripciones
generales."

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDUCTORS DE DESIGNACIÓ UNE RVFV 0,6/1kV:
Subministrament: En bobines.
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:

24

UNE-HD 603-95 (6B) Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 6: Cables aislados
con XLPE, armados. Sección B: Cables armados sin conductor concéntrico (tipo 6B).
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UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ 0,6/1 kV:
UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características
UNE 21-030-03 Conductores aislados cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1kV, para líneas
de distribución y acometidas.

UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales
eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.

3.2.2. BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS
3.2.3. BG3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de
secció.

Conjunts d’elements necessaris per a l’empalmament dels conductors elèctrics.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

En el cas de que el material s’utilitzi en obra pública, l’acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l’Associació Europea de lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.

El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure, conductors
de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, canalitzacions o conductors
de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

El material dels accessoris de connexionat ha de ser compatible amb el material del conductor.

Subministrament: En bobines o tambors.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:

- Material, secció, llargària i pes del conductor
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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3.3. BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002

3.3.1. BG46 - CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES
UNE-EN 60269-1:2000 Fusibles de baja tensión. Parte 1: Requisitos generales.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.

Caixes seccionadores fusibles amb fusibles cilíndrics o de tipus ganiveta.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

3.4. BGD - PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Les peces de contacte metàl·liques han d'estar protegides de la corrosió.

Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel (massissa) o
quadrada (massissa) de fins a 1 m2 de superficie i de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 mm de gruix.

La caixa ha d'anar articulada en l'eix inferior de la base, de forma que es pugui obrir i tancar amb
facilitat i actuar com a seccionador de corrent.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha de poder incorporar indicador de fusió.

Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra.

No han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.

Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línea de terra, mitjançant una
placa i un vis; aquest cable ha de tenir una secció mínima de 35 mm2.

Resistència a la calor: Ha de complir
ACER:
Resistència mecànica: Ha de complir
Quan el fusible és de ganiveta, la base ha de dur unes pinces metàl·liques que subjectin el fusible
per pressió i que garanteixin el contacte d'aquest amb els conductors.
Quan el fusible és cilíndric, la base ha de ser de material aïllant i incombustible, ha de portar els
borns per a la seva connexió a la xarxa i els forats previstos per a la seva fixació.

La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir les especificacions
de la UNE-EN ISO 1461.
El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa de zinc, no ha de tenir
taques, inclusions de fluxe, cendres o motes, apreciables a simple vista.
La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa.
Toleràncies:

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
- Gruix: - 0,1 mm
Subministrament: En caixes.
- Superfície útil: - 0,01 m2
La base ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
- Referència del tipus de fabricant
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
- Tensió nominal
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.
- Intensitat nominal
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de
hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo.

¦----------------------------------------------¦
¦
II o IV
¦
125
¦
<=50
¦
+----------------------------------------------+

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.

3.4.1. BGDZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A
TERRA

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
BGDZE020,BGDZE030.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, per a col.locar superficiament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales
eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.

El punt de posada a terra ha d'estar situat fora del sòl i ha de servir d'unió entre la línia d'enllaç amb
terra i la línia principal de terra.
Ha d'estar format pels següents components:
- Caixa

3.5. BGW - PARTS PROPORCIONALS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

D'ACCESSORIS

PER

A

- Entrada i sortida de caixa tipus estanc.

3.5.1. BGY3 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A
CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

- Dispositiu de connexió

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

- Accessoris

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus.

L'envolvent o carcasa ha d'estar construït amb material doble aïllant i estanc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de les línies d'enllaç i
principal de terra, de forma que es pugui , mitjançant eines apropiades, separar-les, a fi de poder
mesurar la resistència de terra.

El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i no han
de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

El dispositiu de connexió ha de ser de platina de coure recoberta de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4 cm
de gruix i amb suports de material aïllant.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:

Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació segur.
- Material
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
- Tipus
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1): Ha de complir
- Diàmetre o d'altres dimensions
Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1): Ha de complir
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
Capacitat dels borns:
+----------------------------------------------+
¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦
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Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de conductor
de coure nu.

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin
manteniment.
LLUM DECORATIU PER A ENCASTAR AL PAVIMENT DE FUSTA:

4. BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

Ha de quedar fixada sòlidament a la base de fusta pels seus perns.

4.1. BHN - LLUMS DECORATIVES PER A EXTERIORS AMB LEDS

La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i
contrafemelles.

LLUM DECORATIU PER A EXTERIORS, AMB LEDS, COL·LOCADA

Toleràncies d'execució:

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

- Verticalitat: ± 10 mm/3 m

Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat.

- Posició: ± 50 mm

S'han considerat les unitats d'obra següents:

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Llum decoratiu amb difusor amb làmpada de fluorescència, col·locat.

CONDICIONS GENERALS:

S'han considerat els tipus de col·locació següents per als llums decoratius:

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.

- Encastada al paviment

Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del
llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la
DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades
al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.

La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.

En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la
lluminària.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.open_in_new

BJS - EQUIPS PER A REG
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.open_in_new
BJS5U233,BJSBU130,BJSAU100,BJSAU110,BJS1U030,BJS4U110.
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para
alumbrado público.open_in_new

ARTICLE ÚNIC

UNE-EN 60238:2006 Portalámparas con rosca Edison.open_in_new

Es d’aplicació en aquest capítol el Plec de Condicions de Jardineria i Reg del Banc de la MMAMB.

LLUMS D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR SUPERIORS A 1 kW
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.open_in_new

5. BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
5.1. BQ1 - BANCS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
Bancs amb estructura d’alumini i seients i respall de fusta tropical, pintats o envernissats.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Han de tenir la forma, dimensions i materials indicats a la DT.
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
La fusta no ha de tenir defectes com ara nusos, esquerdes o pudricions.
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i
l'equilibrat de fases, si és el cas.

El fabricant ha de garantir que la fusta te els tractaments de protecció indicats a la descripció de la
partida d'obra.

- Mesurar nivells d'il·luminació
L'estructura metàl·lica ha de ser d’alumini lleuger
Les bases de les potes han de tenir espàrrecs roscats per a l'ancoratge a la tarima de fusta.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Toleràncies:
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
- Dimensions: ± 20 mm
- Separació entre llistons: ± 1,5 mm
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Paral·lelisme entre llistons: ± 2 mm (no acumulatius)
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
- Guerxament dels llistons: ± 2 mm/m
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents
distribució.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.

Subministrament: Embalats.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i
en llocs protegits d'impactes.

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat d’Esplugues de Llobregat
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Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.2. BQ2 - PAPERERES
5.2.1. BQ21 - PAPERERES TRABUCABLES
0.-

5.3.

ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQ4 - PILONS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BQ21U010.

Elements per a impedir el pas de vehicles fets de fosa, acer o formigó.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Poden ser per a deixar fixos al paviment, o retràctils, amb mecanismes hidràulics o manuals.

Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i suports de tub.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT.

El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part superior i de planxa
perforada a la base. Ha de tenir uns reforços en els punts de subjecció dels suports. Els suports
han de tenir elements quepermetin el gir de la paperera i una tanca per a bloquejar-la.

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Han de tenir els mecanismes de fixació amb tots els accessoris necessaris per a la seva
instal·lació.

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.

Les pilones retràctils no han de tenir cap defecte que impedeixi el moviment complet de retracció.
Han de portar tots els accessoris necessaris per a la connexió amb els mecanismes de regulació.

Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los a la base
d'ancoratge, la part superior de la paperera quedi a 80 cm del terra.

Subministrament: Embalats i protegits.

El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu terç superior.

Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit dels impactes i sense contacte directe amb el
terra.

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Alçària: 50 cm

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

Tipus d'acer: S235JR

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Gruix de la planxa metàl·lica: 1 mm

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Gruix de la planxa perforada: 1 mm

6. D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

Toleràncies:
- Dimensions: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

6.1.

D03 - GRANULATS
6.1.1.

D039 - SORRES-CIMENT

Subministrament: Embalades.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i
en llocs protegits d'impactes.

D0391311.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1

Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter al afegir-li l'aigua
una vegada estès.

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al projecte o
les fixades per la DF.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.

6.2.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.

La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar emmagatzematges.

No s'han de mesclar morters de composició diferent.

La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla.

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

D07 - MORTERS I PASTES
6.3.

D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT

6.2.1. D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D070A4D1,D0701641,D070A8B1,D0701461.

Barres, conjunts de barres o malles muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó
armat, elaborades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d’oxidació que pugui afectar a les seves
condicions d’adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El tallat de barres, malles o filferros s’ha d’ajustar a l’especificat en la DT del projecte. El procés de
tall no ha d’alterar les característiques geomètriques o mecà niques dels productes utilitzats.

Tipus de ciment:

El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A

- Ganxos, patilles i ganxos en U:

- Ciments de ram de paleta MC

- Diàmetres < 20 mm: >= 4 D

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor

- Diàmetres >= 20 mm: >= 7 D

Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
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El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions
excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.
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¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦
¦
¦------------------------------¦
¦
¦
D <= 25 mm ¦
D > 25 mm ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦
¦
B 400
¦
10 D
¦
12 D
¦
¦
B 500
¦
12 D
¦
14 D
¦
+--------------------------------------------

La DF ha d’aprovar els plànols d’especejament de l’armadura, elaborats per la instal·lacio de
ferralla.

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.

Si es necessari fer desdoblegaments, s’han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o
trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les
precaucions necessà ries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures

En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12
mm, que han de complir:
- No han d’aparèixer principis de fissuració.

El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà
niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura
constant en tota la zona.

Les barres que s’han de doblegar, han d’anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze.

- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm

El redreçat de l’acer subministrat en rotlle, s’ha de fer amb maquinària específica que compleixi
l’especificat en l’article 69.2.2 de la EHE-08.

En malles electrosoldades el doblegat s’ha de realitzar a una distància >= 4 D a partir del nus o
punt de soldadura més proper, en cas contrari el diàmetre mínim del doblegat ha de ser >= 20 D.

El tallat de barres, malles o filferros s’ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària
específica de tall automàtic.

L’acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s’admeten
variacions dins dels límits següents:

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.

- Deformació sota càrrega màxima: <= 2,5%
- Alçària de la corruga:
- Diàmetres <= 20 mm: <= 0,05 mm
- Diàmetres > 20 mm: <= 0,10 mm
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.
Toleràncies:
- Llargària en barres tallades o doblegades:
- L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm
- L > 6000 mm: - 30 mm, + 50 mm
(on L es la llargària recta de les barres)
- Llargària en estreps o cèrcols:
- Diàmetres <= 25 mm: ± 16 mm

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre
expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre
expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).

- Diàmetres > 25 mm: - 24 mm, + 20 mm
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l’element)
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l’element: <= 10 mm
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades: ± 5º
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
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7. E4 – CONNECTOR PER ESTRUCTURES DE FUSTA

aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar
embalats i identificats adequadament.

Formació d'elements auxiliars (encastaments, recolzaments, rigiritzadors, connectors, etc.) per a
Estructures de fusta asserrada o encolada, amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats
directament o formant peces compostes. S'han considerat els tipus de perfils següents:

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.

- Connectors amb vis cargolat, col·locats a sobre de bigues, per fer d'unió amb una capa de
compressió de formigó

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el
recobriment del zenc.

- Elements d'unió amb perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o
rectangle d'acer S275JR, galvanitzat

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.

- Elements d'unió amb perfils d'acer inoxidable AISI 304 o 316

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a
disposar cargols provisionals de muntatge.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Toleràncies d'execució:

- Preparació de la zona de treball

- Llargària de l'element: ± 2 mm

- Replanteig i marcat dels eixos

- Planor: ± 0,2%

- Col·locació i fixació provisional de la peça

- Dimensions plaques d'ancoratge: ± 2%

- Aplomat i anivellació definitius

- Separació entre barres d'ancoratge: ± 2%

- Execució de les unions, en el seu cas

- Alineació entre barres d'ancoratge: ± 2 mm

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells

- Alineació: ± 2 mm/m

CONNECTORS AMB VIS CARGOLAT:

El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la
corrossió.

Els connectors han d'estar cargolats a la biga de fusta amb la separació indicada a la DT. Han
de sobresortir de la superfície superior de la biga 3 cm.
Toleràncies d'execució:

Els mètodes de protecció podran ser:

- Alineació: ± 2 mm/m
- Nivell: ± 5 mm
- Separació connectors: ± 10 mm
ELEMENTS D’UNIÓ AMB PERFILS O PLAQUES:
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 anivellada.
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.

- 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
ELEMENTS D'UNIÓ AMB PERFILS:
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.

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.

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.

La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i
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muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.

En cas de que la fusta de la biga no tingués prou resistència per a fixar els connectors (zones
amb pudricions, corcs, tèrmits, etc.), cal comunicar-lo a la DF, i no col·locar la capa de formigó.

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.

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:

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.

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment
sempre que proporcioni un acabat equivalent.

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la
seguretat estructural en tot moment.

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.

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.

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 .

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.

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.

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat
superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats
fins al pretesat mínim, s'afluixin.

Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es
pugui dipositar l'aigua de forma permanent.

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.

Els elements de fixació i ancoratge disposaran de protecció adient a la classe d’exposició
ambiental.
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.
CONNECTORS AMB VIS CARGOLAT:

- 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 connectors s'han de col·locar cargolant-los. No s'han de fixar a cops.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

de qualitat reconegut.

CONNECTORS AMB VIS CARGOLAT:

- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.

Unitat de quantitat realment col·locada segons les especificacions de la DT.

- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i
del procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.

ELEMENTS D'UNIÓ AMB PERFILS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:

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.

- 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.

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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).open_in_new
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.open_in_new
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).open_in_new
* UNE-EN 383:1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de la
resistencia al aplastamiento y del módulo de aplastamiento para los elementos de fijación tipo
clavija.open_in_new
* UNE-EN 385:1996 Empalmes por unión dentada en madera estructural. Especificaciones y
requisitos mínimos de fabricación.open_in_new
* UNE-EN 385:1997 ERRATUM Empalmes por unión dentada en madera estructural.
Especificaciones y requisitos mínimos de fabricación.open_in_new
* UNE-EN 912/AC:2001 Conectores para madera. Especificaciones de los conectores para
madera.open_in_new
* UNE-EN 1912:1999 Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de especies y calidad
visuales.open_in_new

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.

* UNE-ENV 387:1999 Madera laminada encolada. Uniones dentadas de gran dimensión.
Especificación y requisitos mínimos de fabricación.open_in_new

Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:
-L'ordre de cada operació.
-Eines utilitzades.
-Qualificació del personal.
-Traçabilitat del sistema.

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

UNIONS SOLDADES:

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2
de l'EAE.

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
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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.
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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:
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.
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:
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.

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

UNIONS SOLDADES:

No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.

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.

No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats

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:
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8. F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
8.1.F21 - DEMOLICIONS

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d’instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui
destorbar la feina.

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

S'han considerat els elements següents:

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

- Vorada col·locada sobre terra o formigó

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.

8.1.1. F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE
VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i
acceptada expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

- Cronograma dels treballs
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8.2.

F22 - MOVIMENTS DE TERRES
8.2.1.

F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

CONDICIONS GENERALS:

F221U020.

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny
- Excavació per a esplanació del terreny
- Excavació per a caixa de paviment

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT <
20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT >
50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.

- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball

S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (br ossa, arrels, runa,
escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona
influenciada pel procés de l'obra.

- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres

S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions,
els arbres, etc., que s'han de conservar.

- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han
de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de
compactació.

- Preparació de la zona de treball
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s’han de conservar

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a
útils.

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:

- Càrrega dels materials sobre camió

L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfí cies, sense que hi hagi cap tipus de
problema de maniobra de màquines o camions.

Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes

L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfí cies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de
màquines o de camions.

- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
- Introducció del morter a les perforacions
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
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L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i
amb la mateixa compacitat.

En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es
donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació.

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a
un abocador autoritzat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA:

Toleràncies d'execució:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
- Replanteig: ± 100 mm
No inclou la tala d'arbres.
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
EXCAVACIÓ:
- Planor: ± 40 mm/m
- Angle del talús: ± 2°

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i
el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

- Pendent:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Trams rectes: <= 12%

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.
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8.2.2. F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F222U010,F222U110,F222U315.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecànics, i obertura de rases per a instal·lacions, i posterior reblert i compactació.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si és el cas
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- Excavació de les terres

- Planor: ± 40 mm/m

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d’obra

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm

En rases per a instal·lacions amb reblert inclòs:
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°
- Reblert i compactació de la rasa
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT <
20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT >
50 sense rebot.

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte,
les que determini la DF.

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
Les rampes d'accés han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir
les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels
casos següents:

- Pendent:
- S'hagi de treballar a dins
- Trams rectes: <= 12%
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Corbes: <= 8%
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
- El talús ha de ser fixat per la D.F.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de
quedar reblerts.

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topogràfiques.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:

S'han de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la degradació del terreny del fons de
l'excavació en l'interval entre l'excavació i l'execució de l'obra posterior.

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la D.F.

*PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
RSM 1985 Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera.

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

RSM ITC MIE SM 10.0.01 Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción
Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera
aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

9. F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.

9.1.

F30 - FONAMENTS
9.1.1. F305 - FORMIGONAT DE FONAMENTS I MURS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents
d'aigua interns, en els talussos.

F305U020,F305V100,F305V200,F305W010.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS:

Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a
pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la
norma EHE-08, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars
relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT., amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i
el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions
facin falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
EXCAVACIÓ DE RASES PER A INSTAL·LACIONS:
m de llargària de rasa mesurada per l'eix de la rasa, entre eles punts a connectar.

S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Capa de neteja i anivellament
- Rases i pous
- Murs de contenció
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l’encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Curat del formigó

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes.

CONDICIONS GENERALS:

*PG 3/75 MOD 2 Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 en
especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les
classes d'exposició.
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El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T.

- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.

- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta: - 20 mm

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la
D.F.

- Fonaments encofrats : + 40 mm

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.

- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.

- D <= 1 m : + 80 mm; -20 mm
- 1 m < D <= 2,5 m : + 120 mm, -20 mm

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa
de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’article 86 de l’EHE-08

- D > 2,5 m : + 200 mm, -20 mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):

Gruix màxim de la tongada:

- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)

+----------------------+

- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm

¦Consistència ¦ Gruix ¦

- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm

¦

- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm

¦ (cm) ¦

¦-------------¦--------¦
¦

Seca

¦<= 15 ¦

- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m

¦ Plàstica ¦<= 25 ¦

- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m

¦

- Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m

Tova

¦<= 30 ¦

+----------------------+

- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm

Toleràncies d'execució:

MURS DE CONTENCIÓ:

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la norma EHE08.

Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la
UNE 36-831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits
d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la D.F.

- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm
- Distància entre junts: ± 200 mm
- Amplària dels junts: ± 5 mm

RASES I POUS:
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur):
Toleràncies d'execució:
- H <= 6 m. Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm
- H > 6 m. Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm
- Nivells:
- Gruix (e):
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- e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.

- e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonament del junt.

- Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els
granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.

- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar.
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als
paraments.

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part
afectada.

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides
les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de:

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.

- 7 dies en temps humit i condicions normals

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la D.F. En aquest cas,
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència
realment assolida.

- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o
filtracions agressives

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del
formigó.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició de les
armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats.
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que
la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti
el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F.
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Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de
l'element.

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T., amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08)
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

10. F4 - ESTRUCTURES
10.1.F4B - ARMADURES PASSIVES
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
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Unitat de barra ancorada, executada d’acord amb les especificacions de la DT.

- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM (UNE 103501)

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Tot-u natural: >= 98% PM (UNE 103501)

NORMATIVA GENERAL:

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de
PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).

Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357):
- Esplanada (trànsit T3): >= 104 MPa
- Esplanada (trànsit T4-vorals): >= 78 MPa

10.2.F93 - BASES
10.2.1.

F931 - BASES DE TOT-U

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una
planta autoritzad a legalment per el tractament d’aquests residus. En obres de carreteres només es
podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.

- Subbase (trànsit T3): >= 80 MPa
- Subbase (trànsit T4-vorals): >= 60 MPa
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0 , - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics:
- Trànsit T00 a T2: ± 15 mm
- La resta: ± 20 mm
- Planor : ± 10 mm/3 m
- En el cas de capes granulars per a l’assentament de canonades:
- Gruix de cada tongada: ± 50 mm
- Planor: ± 15 mm/3 m
- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics: ± 15 mm
- En els llits de paviments:

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.

- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric

A més, s’han de mantenir els pendents i dispositius de desguà s necessaris per tal d’evitar
entollaments.

- Nivell de la superfície: ± 20 mm

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.

- Planor: ± 10 mm/3 m

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).

Les irregularitats que excedeixin aquestes tolerà ncies han de ser corregides pel constructor. Caldrà
escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a
compactar i allisar.

Grau de compactació:

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Tot-u artificial:

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentarse té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de
l'execució de la partida d'obra.

- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM (UNE 103501)
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La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de
compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos que la DF autoritzi el contrari.

- Planor: ± 4 mm/2 m
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una tongada, s’ha d’homogeneïtzar i humi dificar, si es
considera necessari.

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produï t alteracions
en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent.

- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima

No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos
de capes subjacents.

- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’ evitar segregacions i contaminacions, en tongades de
gruix no superior a 30 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la
precedent.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s’ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l’ equip necessari per
aconseguir la densitat prescrita a l’apartat anterior.
Si l’estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d’incloure 15 cm de l’anterior, com a
mínim.

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y
pavimentos.
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.

10.2.2.

F936 - BASES DE FORMIGÓ

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o
desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb
els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

En el cas de llit de paviments, la compactació s’ha d’ efectuar longitudinalment, començant per les
vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no
inferior a 1/3 del de l’element compactador.

S'han considerat les col·locacions del formigó següents:

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament.
Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les
indicacions de la DF.

- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó

CAPA DE SORRA PER A LLIT DE TERRATZO
La capa no s’ha d’estendre fins que s’hagi comprovat que la superfí cie sobre la que ha d’assentarse té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s’ han de corregir abans de
l’execució de la partida d’obra.
Per a temperatures inferiors a 5°C s’han de suspendre els treballs.
El gruix final de la capa de sorra, un cop col· locades les peces de terratzo i vibrat el paviment,
haurà de ser de 2 cm.
No hauran d’existir punts baixos que puguin emmagatzemar aigua.
Toleràncies d’execució:
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Formació de subbase o base de formigó per a paviment.

- Estesa i vibratge amb regle vibratori

Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i
vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el cas de col·locació amb regle vibratori:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
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En el cas de col·locació amb estenedora:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

- Col·locació d'elements de guiat de les màquines

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Col·locació del formigó

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).

- Execució de junts de formigonat
- Protecció del formigó fresc i curat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les
rasants previstes.
Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una fondària >=
1/3 del gruix de la base i d'una amplària de 3 mm.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm d'amplària i
han d'estar plens de poliestirè expandit.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts
de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 15 mm
- Nivell: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir
humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les
condicions climatològiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit

10.3. F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de llambordins.
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Compactació i col·locació de les peces
- Rejuntat de les peces amb morter
- Neteja, protecció del morter i cura
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Col·locació i compactació dels llambordins
- Rebliment dels junts amb sorra
- Compactació final dels llambordins
- Escombrat de l'excés de sorra
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
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- Col·locació de la base de morter sec

CONDICIONS GENERALS:

- Humectació i col·locació dels llambordins

La superfície del suport ha de ser neta i humida.

- Compactació de la superfície

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.

- Humectació de la superfície

COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:

- Rebliment dels junts amb beurada de ciment

No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al
llit de sorra.

CONDICIONS GENERALS:
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les
rasants previstes.

Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.

PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:

Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit en la
DT.

Els junts s'han de reblir amb sorra fina.

Les peces han de quedar ben adherides al suport.

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.

Els junts han de quedar plens de material de reblert.

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.

Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats
següents en el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres elements:

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del
25%

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del
morter.

- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es
pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre

Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.

Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%

Després s'han de reblir els junts amb la beurada.

PAVIMENT DE LLAMBORDINS:

JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:

Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.

En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.

Junts entre peces: <= 8 mm

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Toleràncies d'execució:

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:

- Nivell: ± 12 mm
Paviments exteriors:
- Replanteig: ± 10 mm
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Planor: ± 5 mm/3 m
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
PAVIMENTS COL·LOCATS AMB MORTER:
Paviments interiors:
S'han de respectar els junts propis del suport.
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat d’Esplugues de Llobregat
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Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat.

- Compactació de la superfície
- Rebliment dels junts amb morter de ciment en sec
- Escombrat de l’excés de morter

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- Regat amb aigua baixa pressió
No hi ha normativa de compliment obligatori.
En la col·locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter en sec

10.3.1. F9F1 - PAVIMENTS DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, DE FORMA
REGULAR

- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament
- Formació de confinaments laterals
- Col·locació de llit de sorra granulometria 2-6 mm o ull de perdiu

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES

- Col·locació i compactació dels llambordins

Formació de paviment amb llambordins.

- Rebliment dels junts amb morter de ciment en sec

S’han considerat les formes de col·locació següents:

- Escombrat de l’excés de morter

- Paviment de llambordins sobre llit de sorra (granulometria 2-6 mm) o ull de perdiu i junts reblerts
amb sorra fina

- Regat amb aigua baixa pressió

- Paviment de llambordins col·locats amb morter pastat i junts reblerts amb morter de ciment en sec
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra (granulometria 2-6 mm) o ull de perdiu i junts reblerts
amb morter de ciment en sec

CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s’ha d’ajustar a les alineacions i a les
rasants previstes.

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:

Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar
col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.

En la col·locació sobre llit de sorra / ull de perdiu i junts reblerts amb sorra:

Pendent transversal: >= 2%, <= 8%

- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament

Junts entre peces: <= 8 mm

- Formació de confinaments laterals

Toleràncies d’execució:

- Col·locació del llit de sorra granulometria 2-6 mm o ull de perdiu

- Nivell: ± 12 mm

- Col·locació i compactació dels llambordins

- Replanteig: ± 10 mm

- Rebliment dels junts amb sorra granulometria màx. 1,20 mm

- Planor: ± 5 mm/3 m

- Compactació final dels llambordins

La sorra d’assentament s’anomena sorra malgrat te que ser de granulometria 2-6 mm; tipus ull de
perdiu. No s’accepta contingut de matèria orgànica ni argila.

- Escombrat de l’excés de sorra
En la col·locació amb morter pastat i junts reblerts amb morter de ciment en sec:

La sorra de rebliment dels junts no pot passar de granulometria 1,20 mm i cal que sigui sorra
rentada.

- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

- Formació de confinaments laterals

COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA / ULL DE PERDIU

- Col·locació de la base de morter pastat

Cal confinar sempre el paviment. Les peces de confinament no poden estar damunt del llit de sorra.
Cal que tinguin una base de formigó independent.

- Humectació i col·locació dels llambordins a truc de maceta
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No s’ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al
llit de sorra.

FDK2UR10,FDK2A4D3.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

El llit de sorra anivellada s’ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.
Pericó per a canalització de serveis amb parets, solera i llit amb material granular.
Col·locades les peces s’han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.
S'han considerat els materials següents:
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:
- Paret de formigó sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.
Els junts s’han de reblir amb sorra fina, rentada, de granulometria màx. 1,20 mm
Un cop rejuntades s’ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un
reblert final amb sorra per acabar d’omplir els junts.

- Paret de maó arrebossada amb morter sobre llit de grava, i col·locació de la tapa de fosa, en el
seu cas
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

S’ha d’escombrar la sorra que ha sobrat abans d’obrir-lo al trànsit.
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra:
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PASTAT I JUNTS REBLERTS AMB MORTER EN SEC
- Preparació del llit amb sorra compactada
S’han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
- Col·locació de la solera de maons calats
Els llambordins s’han de col·locar a truc de maceta sobre una base de morter pastat, prèviament
reglada i amb les pendents definitives del paviment.

- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.

Un cop col·locades les peces s’han de regar per aconseguir l’adormiment del morter de base.

- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa

Després s’han de reblir els junts amb morter en sec ;

Pericó de paret de maó calat, arrebossades amb morter, sobre base de grava drenant i tapa:

La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.

- Preparació del llit amb grava

3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

- Comprovació de la superfície de recolzament

m2 de superfície executada d’acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a forats interiors, d’acord amb els criteris següents:

- Col/locació de les peces agafades amb morter
- Acabat de les parets

- Forats d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen
- Col·locació del morter d'anivellament
- Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100%
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter, en el seu cas
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- Comprovació de l'estanquitat del pou
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes.
Recomanable seguir indicacions de Manual Técnico de Proyecto, Diseño y Uso de los
Euroadoquines

CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.

11. FB - FD - CANALITZACIONS

Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.

11.1.FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.

11.1.1.
FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE
SERVEIS

Resistència característica estimada del formigó (Fest): >= 0,9 Fck
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
Toleràncies d'execució:
Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat d’Esplugues de Llobregat

49

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

- Nivell de la solera: ± 20 mm

- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm

- Aplomat de les parets: ± 5 mm
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal

CONDICIONS GENERALS:

PARET DE MAÓ:

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides
per al material.

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la
paret.

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de
manera que no es produeixin disgregacions.
PARET DE MAÓ:

El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser
polsegós.

Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del
morter.

Gruix dels junts: <= 1,5 cm
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
Gruix de l'arrebossat i el lliscat: <= 2 cm
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre.
Toleràncies d'execució:
El lliscat s'ha de fer en una sola operació.
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat: ± 2 mm
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
BASTIMENT I TAPA:
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de tapar,
anivellades prèviament amb morter.

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les
parets del pou.

11.1.2. FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS PER A
CANALITZACIONS DE SERVEIS

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per
personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i
mantenir el seu pendent.

- Comprovació de la superfície de recolzament

Toleràncies d'execució:

- Col·locació del morter d'anivellament

- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm

CONDICIONS GENERALS:
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El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de tapar,
anivellades prèviament amb morter.

S’han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les
parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.

- Tubs de material lliure d’halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per
personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.

S’han considerat els tipus de col·locació següents:

Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament.

- Tubs col·locats encastats

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i
mantenir el seu pendent.

- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort

Toleràncies d'execució:
- Tubs col·locats al fons de la rasa
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
- Replanteig del traçat del tub
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm
- L’estesa, fixació o col·locació del tub
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides
per al material.

CONDICIONS GENERALS:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre
aquests i les caixes de mecanismes.

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el
tractament superficial.
Toleràncies d’instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.

12. FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Recobriment de guix: >= 1 cm

12.1. FG2 - TUBS I CANALS
SOBRE SOSTREMORT:

12.1.1.

FG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
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CANALITZACIÓ SOTERRADA:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.

NORMATIVA GENERAL:

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre
aquests i les caixes de mecanismes.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos
generales.

Distància entre la canalització i la capa de protecció: >= 10 cm
Fondària de les rases: >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos flexibles.

Toleràncies d'execució:
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF

12.2.FG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA

Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per
aquest. Els accessoris d’unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han
de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.

12.2.1.

S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.

FG314502,FG312306.

FG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes
d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i
netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons,
plaques de formigó, etc.).

Cables elèctrics destinats a sistemes de distribució en tensió baixa i instal.lacions en general, per a
serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar,
tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar.
S’han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè
reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV.
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè
reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de
gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 kV.
- Cables subterranis de designació UNE RFV 0,6/1 kV

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
- Cables sense conductor neutre fiador per anar col·locats sense tensió sobre façanes i sostres.
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta
de muntatges.

- Cables amb conductor neutre fiador per anar col·locats amb tensió sobre suports.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Cables col.locats superficialment

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
- Cables col.locats a l’interior d’envoltants de protecció (tubs, canals o safates)
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- Cables col.locats al fons de la rasa, directament enterrats

Prèviament a la col·locació dels cables, s'anivellarà i compactarà el fons de la rasa, retirant si es
necessari les pedres o arestes que sobresurtin.

- Cables col.locats suspesos entre suports
Els cables es col·locaran al fons de la rasa sobre un llit de sorra fina.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra

La primera capa de reblert, en contacte directe sobre els cables, també ha de ser de sorra fina. A
continuació es col·locaran un rengle de maons plans i una cinta de material plàstic que avisi de la
presència de la línia elèctrica de sota.

- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes
La resta de la rasa s'ha d'omplir per tongades, tenint especial cura al abocar la primera.
CONDICIONS GENERALS:
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils.

Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat desde 0,5 m per sota del
paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una
caixa de doble aïlament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb
premsaestopes per a la entrada i sortida de cables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:

Els conductors han de quedar extesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva
instal·lació.

EN TUB:

En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament
mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat.

L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la
bobina.

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no
pateixi torsions ni danys a la seva coberta.

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLES COL.LOCATS SUSPESOS ENTRE SUPORTS:
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T.
La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral·lelament al sostre o al paviment, i
la seva posició ha de ser l'establerta al projecte.
- Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm
- Distància vertical entre fixacions: <= 150cm
CABLES DIRECTAMENT ENTERRATS:
Els cables directament enterrats han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin
sobrevindre després de la seva instal·lació
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Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de
no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant
per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen
les peces de suport.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
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REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.

El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i
compactada.

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RFV 0,6/1 KV:

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.

* UNE-HD 603-6B "Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. Parte 6: Cables aislados
con XLPE, armados. Sección B: Cables armados sin conductor concéntrico".

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L’instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.

12.2.2.

FG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

S'han considerat els tipus de col·locació següents:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Muntat superficialment

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002

- En malla de connexió a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

12.2.3.

FG3Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A CONDUCTORS

- L'estesa i empalmament
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
- Connexionat a presa de terra
Cinta senyalitzadora de presència de conductors elèctrics a la rasa.
CONDICIONS GENERALS:
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces
de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs
visitables.

- Estesa de la cinta al llarg de la rasa
CONDICIONS GENERALS:

El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes
electroquímiques.

La cinta ha de ser continua al llarg de tot el traçat.

El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles.

Ha de quedar col.locada per sobre dels conductors, respectant les distàncies seguents:

El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub
rígid d'acer galvanitzat.

- Distància mínima al terra: 10 cm
- Distància mínima a la part superior del cables: 25 cm

El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Es tindrà cura de no malmetre la cinta al treure-la de la bobina.
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
Així mateix, es tindrà cura de no malmetre la cinta al col.locar-la a la rasa, ni al reomplir-la.
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el
cas de canals i safates.

La posició de la cinta s’anirà fixant parcialment al larg del traçat per tal de garantir que sempre
quedi per sobre dels conductors.

Distància entre fixacions: <= 75 cm
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:
m de llargària mesurat per l'eix de la rasa
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

14.2.FQ2 - PAPERERES

REBT 2007. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:

13. FJ - EQUIPS PER A INSTAL.LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES
13.1.FJS - EQUIPS PER A REG
ARTICLE ÚNIC
Es d’aplicació en aquest capítol el Plec de Condicions de Jardineria i Reg del Banc de la MMAMB.

- Formigonament dels daus d'ancoratge
- Ancoratge de la paperera
CONDICIONS GENERALS:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.

14. FQ - MOBILIARI URBÀ

Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.

14.1.FQ1 - BANCS

Alçària de la paperera: 80 cm

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Ancoratge del braç de suport: >= 15 cm

Bancs d'estructura metàl·lica i seient de fusta.

Dimensions dels daus: >= 30 x 30 x 30 cm

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Toleràncies d'execució:

- Replanteig de la posició

- Alçària: ± 20 mm

- Fixació del banc

- Verticalitat: ± 10 mm

CONDICIONS GENERALS:

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El banc ha de quedar horitzontal.

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense
pluja.

Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Ha d’estar col·locat al lloc indicat a la D.T.
Toleràncies d'execució:
- Alçària del seient: ± 20 mm
- Horitzontalitat: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

No hi ha condicions específiques del procés constructiu.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

14.3.

K9Q – TARIMA DE FUSTA

- Distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Paviment de posts encadellats, de fusta massissa, o multicapes amb acabats de fusta o materials
sintètics, col·locats sense adherir sobre una làmina separadora d'escuma de polietilè.

La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la làmina d'escuma de polietilè
- Col·locació dels posts, encolats entre si o amb junt a pressió
- Col·locació dels junts d'expansió

Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de ser:
- Humitat relativa de l'aire:
- Zones de litoral: < 70%
- Zones d'interior peninsular: < 60%
- Humitat del suport : <= 2,5%

- Neteja del paviment acabat i eliminació de les falques perimetrals

El suport ha de ser net i ha de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al
paviment acabat.

CONDICIONS GENERALS:

El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.

El paviment acabat ha de formar una superfície plana, llisa, horitzontal, de textura uniforme.

La làmina separadora, s'ha de col·locar en sentit perpendicular a la direcció de les posts.

Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials.

Si els disseny de l'encaix encadellat del post no està garantit pel fabricant per a fer unions sense
encolar, cal que aquestes unions s'encolin.La cola s'ha d'estendre únicament a una de les cares,
sense omplir la ranura.

No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Als recintes amb la mida perpendicular al llarg dels posts més gran a 8 m, s'han de col·locar junts
d'expansió. Els junts d'expansió han de ser paral·lels a la direcció dels posts. Han d'estar situats als
canvis de dimensió del recinte, com als passos de porta, etc. Si el recinte te unes mides sense
interrupcions mes grans a 12 m, s'han de fer junts d'expansió perpendiculars als posts o sobre
dimensionar el junt perimetral.
Els posts han d'estar col·locats a trencajunts, amb una separació mínima entre junts de 30 cm,

Si s'han d'encolar els posts, s'ha de fer en tot el seu perímetre.L'adhesiu ha de ser de classe D2
segons UNE-EN 204.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

o el doble del ample del post.

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús
de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

Gruix làmina escuma polietilè: >= 2 mm

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Distància dels posts perimetrals als paraments: >= 12 mm, > 0,15% Amplada del local

* UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.

Llargària mínima dels posts retallats en trams centrals : >= 3 x ample post
Amplada junt expansió: >= 10 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%
- Planor general (mesurada amb regla de 2 m): ± 5 mm
- Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm
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14.4.

FQT – PÈRGOLES

El model escollit en el present projecte es la pèrgola model Habana de Microarquitectura ref. PER6,
es tracta d’una pèrgola de 6 mòduls de dimensions de 15,0 x 5,0 metres, creant una àrea de 75 m² i
altura màxima de 4,5 metres (a ajusta en obra segons plànols i segons criteri de la D.F.).
L’estructura suport de les pèrgoles estarà formada per estructura de perfils d'acer galvanitzat en calent
per immersió segons norma UNE 37-508, IPNS140 qualitat S235JR, Pilars de secció rodona de 114
mm acollats amb cargols d’alta resistència a les sabates de formigó, col·locats a portell. Un dels pilars
disposarà d'un registre elèctric per la instal·lació de l'enllumenat de la pèrgola.
L’umbracle estarà format per llistons de fusta de pi de flandes amb tractament amb autoclau.
Esplugues de Llobregat, desembre de 2018
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AMIDAMENTS

Reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Emili Juncadella (entre l’avinguda Cornella i Joaquim Rosal)
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AMIDAMENTS
Obra
Capítulo

1

Pàg.:
01
00

NOTA0000

0

PRESSUPOST PERGOLES
NOTES I TREBALLS PREVIS

NOTA0001

1

AMIDAMENTS
Obra
Capítulo

En el moment de realitzar l'obra i l'oferta, es tindrà en compte, tant la documentació escrita (pressupost i
amidaments), com la documentació gràfica i detalls inclosos en aquestes. davant de qualsevol dubte, tindrà
validessa tots dos documents con un únic conjunt.
així mateix, cal recordar que segons diu el trlcp rd 1098/2001, i concretament l'article 153: ´´todos los trabajos,
medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad
de obra, se consideraràn incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en las
descomposición y descripción de los precios´´
AMIDAMENT DIRECTE

2

1

1

01
01

F21HV001

Num.

U

Text

Totes les marques, llicències o tipus que apareixen a les partides del present pressupost, s'entendran
acompanyades de l'esment o equivalent. en tot cas, serviran com a definicó quant a característiques, materials,
qualitats i disseny de les partides d'obra emprades, i sempre, amb l'aprovació de la direcció facultativa.

Desmuntatge de balisa actual bjc i trasllat a l'abocador o magatzem municipal. inclou tots els treballs d'enderroc,
desconnexió i cànons. inclós el desmuntatge de la llumenera exsistent i el seu trasllat a dependències
municipals

T

[C]

[D]

[E]

[F]

3

NOTA0002

2

NOTA0003

3

2

Fins el lliurament i recepció per part de l'ajuntament, el manteniment general de l'obra anirà a càrrec del
contractista, i particularment de la jardineria i arbrat, inclosos el reg i la poda dels arbres abans de començar
l'obra. també s'hauran de protegir tots els arbres exsitents a l'obra per evitar cops, sempre segons indicacions
de la d.f.. en cas necessari està inclosa la poda i el transplantament d'aquests.

AMIDAMENT DIRECTE
4

0,000

2

Pèrgola 1

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

3

Pèrgola 2

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

4

Pèrgola 3

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

4

6

NOTA0005

5

0,000

AMIDAMENT DIRECTE

Tipus

T

NOTA0006

6

8

NOTA0007

7

Ample

[F]

0,000

0,300

4,500 C#*D#*E#*F#

15,000

0,300

4,500 C#*D#*E#*F#

4

Pèrgola 3

15,000

0,300

4,500 C#*D#*E#*F#

F22113L2

M2

Text

13,500

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió
Tipus

T

[C]

[D]

Volum vegetal

20 cm gruix

[E]

[F]

Pèrgola 1

22,610

5,000

113,050 C#*D#*E#*F#

3

Pèrgola 2

20,773

5,000

103,865 C#*D#*E#*F#

4

Pèrgola 3

21,102

5,000

105,510 C#*D#*E#*F#

G221U010
Num.

0,000

0,000

M3

Text

322,425

Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Tipus

T

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Volum

2

Pèrgola 1

22,610

22,610 C#*D#*E#*F#

3

Pèrgola 2

20,773

20,773 C#*D#*E#*F#

4

Pèrgola 3

21,102

21,102 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

2

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL Fórmula

15,000

En relació als amidaments, s'abonaràn les unitats d'obra realment executades.

AMIDAMENT DIRECTE

Llarc

[E]

Pèrgola 2

1

Segons la memòria de les obres a realitzar, el contractista es farà càrrec del cost dels assajos de control de
qualitat, en una quantitat no superior al 1% del pressupost de l'obra (sense baixa), i sempre a criteri de la d.f.,
segons el programa de control de qualitat per l'empresa homologada de control contractada per l'adjudicatari.
AMIDAMENT DIRECTE

[D]

Pèrgola 1

1

7

[C]

3

Num.

Segons el plec de clàusules adminsitratives particulars, i sempre a càrec de l'adjudicatari de les obres, anirà
inclosa la redacció del corresponent projecte final de l'obra realment executada (as built). dita documentació es
lliurarà en paper i suport informàtic, i en un termini màxim d'un mes a comptar des de la recepció de l'obra. així
mateix, anirà a càrrec del contractista, qualsevol projecte de legalització de les instal·lacions contraftades,
inclosa de la tramitació de la contractació amb la companyia de serveis.

Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

TOTAL AMIDAMENT

Segons el plec de clàusules administratives particulars, i sempre a càrrec de l'adjudicatari de les obres, es
confeccionarà i instal·larà un rètol informatiu de les obres segons els model i les instruccions de la d.f. així
mateix, en cas d'obres subvencionades, es col·locarà un altre rètol segons el model de l'organisme
corresponent.
AMIDAMENT DIRECTE

Text

1

3

NOTA0004

M2

7,000

2

El contractista ha de cuidar en tot moment de la funcionalitat i de l'aspecte de les instal·lacions existents a
l'obra, molèsties a veïns, accessos i pasos de vehicles i de vianants, tancament d'obra, llums d'obra, etc.
diàriament, abans de finalitzar la jornada, s'han de repassar tots els elements de seguretat, circulació de
vianants i vehicles dins de l'obra, amb especial atenció durant el cap de setmana i festius.
AMIDAMENT DIRECTE

5

F2194U22
Num.

0,000

TOTAL Fórmula

Unitats

TOTAL AMIDAMENT
AMIDAMENT DIRECTE

F221A420

M3

64,485

Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny compacte, amb mitjans mecànics

0,000
EUR

2

PRESSUPOST PERGOLES
DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES

Tipus

1

0,000

Pàg.:

EUR
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AMIDAMENTS
Num.

Text

Pàg.:
Tipus

1

T

[C]

[D]

[E]

[F]

15,000

Volum

TOTAL AMIDAMENT

talusos

10,597

10,597 C#*D#*E#*F#

4

Pèrgola 2

9,560

9,560 C#*D#*E#*F#

5

talusos

1,660

1,660 C#*D#*E#*F#

1

0,500 C#*D#*E#*F#

2

Pergola 1
Terra vegetal

22,610

22,610 C#*D#*E#*F#

Pèrgola 3

0,500

F931201J
Num.

M3

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

Text

Tipus

T

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Volum

7

talusos

0,603

0,603 C#*D#*E#*F#

3

8

Previsió

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

4

Excavacio esplanada

45,100

45,100 C#*D#*E#*F#

5

Volum d'excavció que no s'omple

-25,658

-25,658 C#*D#*E#*F#

6

Pergola 2

7

Terra vegetal

20,773

20,773 C#*D#*E#*F#

8

Excavacio esplanada

9,556

9,556 C#*D#*E#*F#

9

Volum de terraplé que es recreix

11,700

11,700 C#*D#*E#*F#

G221U210

M3

F227T00F

M2

Text

73,015

Sobrepreu per retalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, segons indicació de la
direcció d'obra

2

73,015

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

1

T
Pèrgoles

[C]

[D]

[E]

Llarc

Ample

Unitats

16,000

6,000

3,000

[F]

F222H420
Num.

M3

TOTAL Fórmula

288,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Tipus

1

Sabates

T

2

Pergola 3

11

Terra vegetal

21,102

21,102 C#*D#*E#*F#

12

Excavacio esplanada

19,956

19,956 C#*D#*E#*F#

13

Volum de terraplé que es recreix

15

Varios

12

[D]

[E]

[F]

Llarc

Ample

Gruix

Unitats

Pèrgola 1

1,200

1,200

0,400

7,000

4,032 C#*D#*E#*F#

3

Pèrgola 2

1,200

1,200

0,400

7,000

4,032 C#*D#*E#*F#

4

Pèrgola 3

1,200

1,200

0,400

7,000

4,032 C#*D#*E#*F#

F2422033

Num.

12,096

Num.
1

Text

Tipus

2

T

[D]

[E]

[F]

Llarc

Ample

Unitats

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de fins a 2 km

TOTAL Fórmula

1

Sabates

2

Pèrgola 1

1,200

1,200

7,000

10,080 C#*D#*E#*F#

3

Pèrgola 2

1,200

1,200

7,000

10,080 C#*D#*E#*F#

4

Pèrgola 3

1,200

1,200

7,000

10,080 C#*D#*E#*F#

Text

Tipus

Previsió

GD5BU010

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària més gran de 2 m, amb compactació del 95% pm
[C]

F2194AK1
Num.

Text

M2

[C]

M

[C]

[D]

[E]

[F]

14

Text

Tipus

T
Pèrgola núm. 3

G7B111E0
Num.

2

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
10,000

[C]

[D]

[E]

[F]

16,000

M2

TOTAL Fórmula

Longitud
16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

30,240

[F]

[E]

Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i graves

16,000

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

Text

Tipus

T
Pèrgoles

[C]

[D]

[E]

Llarc

Ample

Unitats

16,000

5,500

3,000

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió
Tipus

[D]

10,000

1

TOTAL AMIDAMENT

139,269

TOTAL AMIDAMENT
13

TOTAL AMIDAMENT

M3

TOTAL Fórmula

1

M2

4,130 C#*D#*E#*F#
10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[C]

F227L00F

4,130
10,000

288,000

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics

Text

10

Num.

10

15,000

3

11

TOTAL AMIDAMENT

[F]

TOTAL Fórmula

264,000 C#*D#*E#*F#
264,000

TOTAL Fórmula

Obra
EUR

4

15,000 C#*D#*E#*F#

45,095 C#*D#*E#*F#

Num.

9

Previsió

45,095

AMIDAMENT DIRECTE

8

1

TOTAL Fórmula

Pàg.:

Pèrgola 1

TOTAL AMIDAMENT

7

AMIDAMENTS

2

6

6

3

01

PRESSUPOST PERGOLES
EUR
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AMIDAMENTS
Capítulo

Pàg.:
02

5

AMIDAMENTS

FONAMENTACIÓ PÈRGOLES

Num.

Pàg.:

Text

Tipus

1

1

F936USGG

Num.

M3

Base de formigó amb un gruix de 20 cm, per pas de vehicles, i de 15 cm en voreres, del tipus hm-20/p/20/i, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió, esteja i reglejat de la
superfície

Text

Tipus

1
2

T
Pergoles

[C]

[D]

[E]

[F]

Llarc

Ample

Unitats

Gruix

1,200

1,200

21,000

0,100

2

T
Pergoles

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

FDKZH9B4

U

3,000

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
b125 segons norma une-en 124, col·locat amb morter

3,024 C#*D#*E#*F#
AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL AMIDAMENT
F31525H1
Num.

M3

Tipus

1
2

T
Pergoles

[C]

[D]

[E]

[F]

Llarc

Ample

Unitats

Gruix

1,200

1,200

21,000

0,400

TOTAL AMIDAMENT
3

E4BCDAGG
Num.

M2

Text

Tipus

T
Pergoles

6
12,096 C#*D#*E#*F#

FDG51311
Num.

12,096

[C]

[D]

[E]

Llarc

Ample

Unitats

1,200

1,200

21,000

[F]

TOTAL Fórmula

Num.

M

Text

1

T

[D]

[E]

15,000 C#*D#*E#*F#

3

Pèrgola 2

15,000

15,000 C#*D#*E#*F#

4

Pèrgola 3

15,000

15,000 C#*D#*E#*F#

U

TOTAL Fórmula

Longitud

3

Pèrgola 2

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

4

Pèrgola 3

30,000

30,000 C#*D#*E#*F#

Num.

M3

45,000

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

Text

Tipus

Previsió

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

45,000

M3

Text

Tipus

T

3,000 C#*D#*E#*F#
3,000

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Longitud

2

Pèrgola 1

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

3

Pèrgola 2

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

4

Pèrgola 3

30,000

30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítulo
Activitat

Banda de senayalització de rasa, totalment instal·lada.

TOTAL Fórmula

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres dins de l'obra.

1

TOTAL Fórmula

15,000

FDK262B7

[F]

5,000 C#*D#*E#*F#

F242U020

Longitud

AMIDAMENT DIRECTE
3

[F]

Pèrgola 3

M

[E]

TOTAL AMIDAMENT

2

BG3K5350

[D]

5,000

1

TOTAL AMIDAMENT
2

T

[C]

Pèrgola 1

30,240

Excavació de rasa amb mitjans mecànics o manuals per a instal·lacions de serveis de 40x70 cm, inclòs el
reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació. inclou banda de
senyalització, càrrega i transport de sobrantss a abocador, així com el cànon d'abocador.
[C]

Tipus

2

F31521N1

PRESSUPOST PERGOLES
INSTAL·LACIONS
ENLLUMENAT - OBRA CIVIL

Tipus

Text

TOTAL AMIDAMENT

8
F222U300

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de
rasa amb terres seleccionades

1

Num.

01
03
02

M

3,000

30,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1

Segellat de l'extrem dels tubs en l'interior del perció amb poliuretà expandit a tots els pericons. amidament per
pericó.
AMIDAMENT DIRECTE

7

Obra
Capítulo
Activitat

U

TOTAL Fórmula

Armadura per a lloses ap500 t amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:10-10 mm
6x2,2 m b500t une-en 10080

1
2

F7J211MM

Formigó per a rases i pous de fonaments, ha-30/b/20/iiib, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

Text

3,000

3,024
5

2

TOTAL Fórmula

Unitats

TOTAL Fórmula

4

6

01
03
03

45,000

PRESSUPOST PERGOLES
INSTAL·LACIONS
ENLLUMENAT - INSTAL·LACIÓ

45,000

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
EUR

1

FG31D552

M

Cable armat amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment
EUR

Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat

Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat

AMIDAMENTS
Num.

Text

Pàg.:
Tipus

1

T

[C]

[D]

[E]

[F]

2

10,000 C#*D#*E#*F#

3

Pèrgola 2

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

4

Pèrgola 3

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

6

Varis

15,000

15,000 C#*D#*E#*F#

7

M

XPA100003

U

45,000

F227USSS
Num.

Text

45,000

T

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

3

Pèrgola 2

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

4

Pèrgola 3

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

2

Text

T

[C]

[D]

[E]

[F]

U

Text

Tipus

T

M3

1

Text

4

F9DLS550BQG

M2

TOTAL Fórmula
Num.

Text

1

3

Pèrgola 2

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

2

Superfície llamborda clinker

4

Pèrgola 3

9,000

9,000 C#*D#*E#*F#

3

Previsió

15,000

0,420

3,000

[C]

[D]

Longitud

Unitats

[E]

[F]

5

T

18,900

[D]

[E]

[F]

Unitats
3,000 C#*D#*E#*F#
3,000

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

EUR

Text

TOTAL Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#
5,000

[C]

[D]

[E]

Llarc

Ample

Unitats

15,000

0,300

3,000

[F]

TOTAL Fórmula

13,500 C#*D#*E#*F#
5,000

M2

TOTAL Fórmula

Paviment de llambordí ceràmic clinker de forma rectangular de 10 x 20 cm i 5 cm de gruix une en 1344 vermell
igual a l'existent , col·locat sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i rejuntat amb sorra

T

K9QAU020

TOTAL Fórmula

18,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Subministrament i muntatge de tira led de 12v dc 72w de 10 mm de gruix i 5 metres de longitud , protecció ip67,
colocada al sostre de la pèrgola.
Tipus

[C]

12,000

Num.
1

Unitats

5,000

Tipus

1,000 C#*D#*E#*F#

Text

Ample

TOTAL AMIDAMENT

1,000

Num.

Llarc

[F]

Base de formigó amb un gruix de 20 cm, per pas de vehicles, i de 15 cm en voreres, del tipus hm-20/p/20/i, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió, esteja i reglejat de la
superfície

Previsió tacs anivellació rastells tarima

Pèrgola 1

U

[E]

3,000

Tipus

2

FHNM1313

[D]

Extracció i nova col·locació de tapes existents , de qualsevol companyia o servei a la nova rasant.

Tapes registre elèctriques

F936USGG

Num.

Unitats

TOTAL AMIDAMENT
6

Superfície llamborda clinker

7,000

Luminaria empotrable en pavimento transitable destinada al uso de lámparas led. versión monocromática con
circuito de 3w led. neutral white para luz rasante con emisión de luz por tres lados, equipada con alimentador
electrónico incorporado. cuerpo y tornillos de acero inoxidable aisi. 304-18-8 abrillantado, apantallamiento de
protección en aluminio fundido a presión pintado en negro, juntas de epdm de protección contra el polvo y el
agua. cristal de seguridad transparente templado. grupo de apantallamiento - cristal resistente a 5000 kg;
sistema óptico de lente. cuerpo de empotramiento para montaje constituido por un anillo en fundición de
aluminio y por un elemento tubular de pvc, a solicitar por separado. prensacable pg13.5 con cable de
alimentación l = 1 m y dispositivo de antitranspiración (mufla).
Tipus

1

T

[C]

TOTAL AMIDAMENT
3

Num.

Repàs i piconatge de sòl de voreres, amb compactació del 95 % pm, amb mitjans manuals.
Tipus

1

Pèrgola 1

U

Text

FDDZ3SA1
Num.

2

FHNAT311

1,000

TOTAL AMIDAMENT

Unitats

TOTAL AMIDAMENT
5

M2

Muntatge de balissa bjc procedent de recuperació de la pròpia obra, a la nova rasant del terreny, el preu inclou
l'obra civil necessària. muntada i en servei
Tipus

1

30,000

PRESSUPOST PERGOLES
PAVIMENTACIÓ

1

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

2
Num.

30,000 C#*D#*E#*F#

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as), tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE
FHNB8A81

3,000

8

Partida alçada a justificar per modificacions en el sistema d'enllumenat

01
04

2

4

Pa

Obra
Capítulo

45,000

AMIDAMENT DIRECTE
FG380902

10,000

AMIDAMENT DIRECTE

1

3

Pergoles

TOTAL AMIDAMENT

10,000

M

Pàg.:

Longitud

Pèrgola 1

FG312554

AMIDAMENTS

TOTAL Fórmula

2

TOTAL AMIDAMENT
2

7

5,000 C#*D#*E#*F#
18,500

Tarima de posts de fusta de bolondo, de 30 mm de gruix i fins 120 mm d'amplària, col·locats separats 10 mm,
sobre perfils de suport amb visos d'acer inoxidable. el preu de la tarima inclou l'encast de les tapes de registre i
de les balises segons plànols.
Tipus

T

[C]

[D]

[E]

[F]

Superfície

Unitats

LLarc

Ample

TOTAL Fórmula

EUR

Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat

Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat

AMIDAMENTS

Pàg.:

2
3

75,000
Prolongació fins passeig

3,000
3,000

9

AMIDAMENTS

15,000

0,400

AMIDAMENT DIRECTE

18,000 C#*D#*E#*F#
4

E44B2253

Num.

Kg

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud

Unitats

Moduls

Pes/ml

2

5,000

5,000

6,000

5,320

798,000 C#*D#*E#*F#

3

2,500

2,000

6,000

5,320

159,600 C#*D#*E#*F#

2,500

5,000

6,000

5,320

399,000 C#*D#*E#*F#

1

Tipus

Tub de 80X40X3mm

T

4

Reforços

5

Varios

135,000

Num.

1

F2422033
Num.

M3

Text

1
2

T
Previsió

FR710001

Num.

Text

Obra
Capítulo

[D]

[E]

[F]

1

T

Superfície

Gruix

156,100

0,150

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

23,415 C#*D#*E#*F#

01
07

23,415

PRESSUPOST PERGOLES
PÈRGOLES I MOBILIARI URBÀ

FQT2A152

U

Subministrament i muntatge de pèrgola habana de microarquitectura o equivalent, ref. per6, pèrgola de 6
mòduls de dimensions de 15,0 x 5,0 metres, creant una àrea de 75 m² i altura màxima de 4,5 metres (a definir
per d.f.). formada per estructura de perfils d'acer galvanitzat en calent per immersió segons norma une 37-508,
ipns140 qualitat s235jr, i engraellat per umbracle en llistons de fusta de pi de flandes amb tractament autoclau.
pilars de secció rodona col·locats a portell amb previsió d'un registre elèctric per l'instal·lació de l'enllumenat de
la pèrgola.

TOTAL Fórmula

Num.

6,000 C#*D#*E#*F#

[D]

[E]

6,000

[F]

FQ116B32ESI2

Banc de posts de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, d'1,75 m de llargària, amb
respatller de fusta i amb suports de fosa d'alumini ref. 1139 de la serie banc neoromántico liviano de 1,75m de
santa&cole , col·locat amb fixacions mecàniques

Text

Tipus

T

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Bancs

2

Pèrgola 1

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

3

Pèrgola 2

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

4

Pèrgola 3

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

Unitats

5

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

U

3,000

FQ117B32ESIN

U

Superfície
Num.

Text

18,000

Banc de posts de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, d'1,75 m de llargària, sense
respatller i amb suports de fosa d'alumini ref. 409 de la serie banqueta neoromántico de 1,75m de santa&cole ,
col·locat amb fixacions mecàniques
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

2

Superficie vegetació afectada

3

Pergola 1

165,000

165,000 C#*D#*E#*F#

1

4

Pergola 2

120,000

120,000 C#*D#*E#*F#

2

Pèrgola 1

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

5

Pergola 3

115,000 C#*D#*E#*F#

3

Pèrgola 3

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

115,000

6

T

Llarc

Ample

Unitats

7

Superfície tarima pergolas

-15,000

5,000

3,000

-225,000 C#*D#*E#*F#

8

Superfície llamborda clinker

-15,000

0,420

3,000

-18,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

2

Volum

[C]

[D]

TOTAL AMIDAMENT

Sembra de gespa en superfícies < 1.000 m2, inclou el llaurat i despedregat del terreny, el rasclonat manual, el
pas del corró, l’adobat mineral de lent alliberament per gespes (20-5-8-2) de 400 kg/ha, el subministrament de
35 gr/m2 de llavor tipus festucas arundinaceas i agrostis o equivalent, sembra en dos passades perpendiculars,
la cobertura manual de la llavor i el pas de corró, el manteniment i senyalització de la nova plantació fins a la
recepció de l'obra. aquesta partida s'abonarà en aconseguir el 95% de recobriment de la superfície i 3 segues
Tipus

[C]

AMIDAMENT DIRECTE

6,000

M2

T

2

1.491,600

TOTAL AMIDAMENT
2

Tipus

TOTAL Fórmula

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de fins a 2 km
[C]

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 ds/m, segons ntj 07a,
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

Text

PRESSUPOST PERGOLES
JARDINERIA

Tipus

156,100

135,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

01
05

M3

1

1

Obra
Capítulo

FR3P2354

243,000

Acer s235jrc segons une-en 10025-2, en formació de mòduls de rastell per a suport de les tarimes segons
plànols, formada per peça simple, a base de tubs quadrats , premuntats en obra per prendre mides ,
desmuntats posteriorment i transportats a taller per galvanitzar-los per immersió, finalment tornats a muntar en
obra i unió dels diferents moduls amb cargols inoxidable.

Text

FR2B1105

M2

10

225,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

Pàg.:

156,100

T

Unitats

TOTAL AMIDAMENT
4

FQ116H32ESI9

U

4,000

Banc de posts de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, de 3 m de llargària, amb respatller
de fusta i amb suports de fosa d'alumini ref. 1151 de la serie banc neoromántico liviano de 3,00m de santa&cole
, col·locat amb fixacions mecàniques

Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent
inferior al 12 %
EUR

EUR

Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat

Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat

AMIDAMENTS

Pàg.:

11

AMIDAMENTS
4

AMIDAMENT DIRECTE
5

FQ117H32ESIU

U

XPA10002

Banc de posts de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, de 3 m de llargària, sense
respatller i amb suports de fosa d'alumini ref. 1101 de la serie banqueta neoromántico de 3,00m de santa&cole ,
col·locat amb fixacions mecàniques

Pa

12,096

1,500

18,144 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

F2RA7LP0

M3

AMIDAMENT DIRECTE

01
08

F2R64269
Num.

M3

Text

Obra
Capítulo

1,000

PRESSUPOST PERGOLES
GESTIÓ DE RESIDUS

1

01
09

XPA000SS

Pa

PRESSUPOST PERGOLES
SEGURETAT I SALUT

Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi i el pla de seguretat i salut

T

[C]

[D]

[E]

[F]

Volum (m3)

Paper i cartró

0,250

0,250 C#*D#*E#*F#

3

Residus d'enderroc barrejats

2,800

2,800 C#*D#*E#*F#

4

Ferro i acer

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

5

Fusta

1,500

1,500 C#*D#*E#*F#

6

Plàstic

0,100

0,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Num.

M3

Text

9,650

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)
Tipus

1

T

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Volum (m3)

2

Paper i cartró

0,250

0,250 C#*D#*E#*F#

3

Residus d'enderroc barrejats

2,800

2,800 C#*D#*E#*F#

4

Ferro i acer

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

5

Fusta

1,500

1,500 C#*D#*E#*F#

6

Plàstic

0,100

0,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

2

F2RA7580

F2R4506A
Num.

M3

Text

1

1,000

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Tipus

1

2

224,395

Partida alçada a justificar per a imprevistos

AMIDAMENT DIRECTE
1

224,395

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)

0,000

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítulo

Excavació sabates

12

0,000

AMIDAMENT DIRECTE
6

Pàg.:

9,650

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Tipus

T

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Volums

Esponjament

2

Excavació vegetal

64,485

1,500

96,728 C#*D#*E#*F#

3

Excavació esplanada

73,015

1,500

109,523 C#*D#*E#*F#

EUR

EUR

QUADRE DE PREUS Nº1

Reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Emili Juncadella (entre l’avinguda Cornella i Joaquim Rosal)

Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat
Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.:

P-1

BG3K5350

M

Banda de senayalització de rasa, totalment instal·lada.
(ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

0,10

€

P-2

E44B2253

Kg

Acer s235jrc segons une-en 10025-2, en formació de mòduls de rastell per a suport de les
tarimes segons plànols, formada per peça simple, a base de tubs quadrats , premuntats en
obra per prendre mides , desmuntats posteriorment i transportats a taller per galvanitzar-los
per immersió, finalment tornats a muntar en obra i unió dels diferents moduls amb cargols
inoxidable.
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

4,31

€

Armadura per a lloses ap500 t amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me
15x15 cm d:10-10 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

8,60

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió
(ONZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

11,25

P-3

P-4

E4BCDAGG

F2194AK1

M2

M2

M2

Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió
(TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

3,05

€

P-6

F21HV001

U

Desmuntatge de balisa actual bjc i trasllat a l'abocador o magatzem municipal. inclou tots els
treballs d'enderroc, desconnexió i cànons. inclós el desmuntatge de la llumenera exsistent i el
seu trasllat a dependències municipals
(SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

72,58

€

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

0,49

3,89

€

M2

F221A420

M3

Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny compacte, amb mitjans mecànics
(TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-9

F222H420

M3

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

10,65

€

P-10

F222U300

M

Excavació de rasa amb mitjans mecànics o manuals per a instal·lacions de serveis de 40x70
cm, inclòs el reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la
pròpia excavació. inclou banda de senyalització, càrrega i transport de sobrantss a abocador,
així com el cànon d'abocador.
(DINOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

19,07

€

P-11

F227L00F

M2

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària més gran de 2 m, amb compactació del 95% pm
(UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

1,96

€

P-12

F227T00F

M2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm
(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

1,33

€

P-13

F227USSS

M2

Repàs i piconatge de sòl de voreres, amb compactació del 95 % pm, amb mitjans manuals.
(UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

1,69

€

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7
t, amb un recorregut de fins a 2 km
(TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

3,14

F2422033

M3

M3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres dins de l'obra.
(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

1,35

€

P-16

F2R4506A

M3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

8,10

€

P-17

F2R64269

M3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km
(VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

8,10

€

P-18

F2RA7580

M3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)
(DOTZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

12,11

€

P-19

F2RA7LP0

M3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

4,47

€

P-20

F31521N1

M3

Formigó per a rases i pous de fonaments, hm-20/b/40/i, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

65,73

€

P-21

F31525H1

M3

Formigó per a rases i pous de fonaments, ha-30/b/20/iiib, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
(VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

86,77

€

P-22

F7J211MM

U

Segellat de l'extrem dels tubs en l'interior del perció amb poliuretà expandit a tots els
pericons. amidament per pericó.
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

3,52

€

P-23

F931201J

M3

Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del pm
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

24,83

€

P-24

F936USGG

M3

Base de formigó amb un gruix de 20 cm, per pas de vehicles, i de 15 cm en voreres, del tipus
hm-20/p/20/i, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió, esteja i reglejat de la superfície
(SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

72,78

€

P-25

F9DLS550BQGQ M2

Paviment de llambordí ceràmic clinker de forma rectangular de 10 x 20 cm i 5 cm de gruix
une en 1344 vermell igual a l'existent , col·locat sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i rejuntat
amb sorra
(TRENTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

35,03

€

P-26

FDDZ3SA1

U

Extracció i nova col·locació de tapes existents , de qualsevol companyia o servei a la nova
rasant.
(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

32,24

€

P-27

FDG51311

M

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

4,51

€

€

P-8

P-14

F242U020

€

F2194U22

F22113L2

2

P-15

€

P-5

P-7
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€
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4

P-28

FDK262B7

U

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

58,34

€

P-39

FQ117H32ESIU U

Banc de posts de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, de 3 m de
llargària, sense respatller i amb suports de fosa d'alumini ref. 1101 de la serie banqueta
neoromántico de 3,00m de santa&cole , col·locat amb fixacions mecàniques
(VUIT-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

898,46

€

P-29

FDKZH9B4

U

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe b125 segons norma une-en 124, col·locat amb morter
(QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

45,96

€

P-40

FQT2A152

U

26.525,29

€

P-30

FG312554

M

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub
(CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

5,96

€

Subministrament i muntatge de pèrgola habana de microarquitectura o equivalent, ref. per6,
pèrgola de 6 mòduls de dimensions de 15,0 x 5,0 metres, creant una àrea de 75 m² i altura
màxima de 4,5 metres (a definir per d.f.). formada per estructura de perfils d'acer galvanitzat
en calent per immersió segons norma une 37-508, ipns140 qualitat s235jr, i engraellat per
umbracle en llistons de fusta de pi de flandes amb tractament autoclau. pilars de secció
rodona col·locats a portell amb previsió d'un registre elèctric per l'instal·lació de l'enllumenat
de la pèrgola.
(VINT-I-SIS MIL CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

FG31D552

M

Cable armat amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

4,54

€

P-41

FR2B1105

M2

Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals,
per a un pendent inferior al 12 %
(DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

2,05

€

P-31

P-42

FR3P2354

M3

93,00

€

6,83

€

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3
ds/m, segons ntj 07a, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals
(NORANTA-TRES EUROS)

€

P-43

FR710001

M2

Sembra de gespa en superfícies < 1.000 m2, inclou el llaurat i despedregat del terreny, el
rasclonat manual, el pas del corró, l’adobat mineral de lent alliberament per gespes
(20-5-8-2) de 400 kg/ha, el subministrament de 35 gr/m2 de llavor tipus festucas
arundinaceas i agrostis o equivalent, sembra en dos passades perpendiculars, la cobertura
manual de la llavor i el pas de corró, el manteniment i senyalització de la nova plantació fins
a la recepció de l'obra. aquesta partida s'abonarà en aconseguir el 95% de recobriment de la
superfície i 3 segues
(TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

3,13

€

P-44

G221U010

M3

Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

3,86

€

P-45

G221U210

M3

Sobrepreu per retalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, segons
indicació de la direcció d'obra
(ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

0,95

€

P-46

G7B111E0

M2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2,
col·locat sense adherir
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

2,53

€

P-47

GD5BU010

M

Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i graves
(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

12,51

€

P-48

K9QAU020

M2

Tarima de posts de fusta de bolondo, de 30 mm de gruix i fins 120 mm d'amplària, col·locats
separats 10 mm, sobre perfils de suport amb visos d'acer inoxidable. el preu de la tarima
inclou l'encast de les tapes de registre i de les balises segons plànols.
(CENT VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

108,45

€

P-49

NOTA0000

0

En el moment de realitzar l'obra i l'oferta, es tindrà en compte, tant la documentació escrita
(pressupost i amidaments), com la documentació gràfica i detalls inclosos en aquestes.
davant de qualsevol dubte, tindrà validessa tots dos documents con un únic conjunt.
així mateix, cal recordar que segons diu el trlcp rd 1098/2001, i concretament l'article 153:
´´todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se consideraràn incluidos en el precio de
la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en las descomposición y descripción
de los precios´´
(ZERO EUROS)

0,00

€

P-32

FG380902

M

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
(SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-33

FHNAT311

U

Luminaria empotrable en pavimento transitable destinada al uso de lámparas led. versión
monocromática con circuito de 3w led. neutral white para luz rasante con emisión de luz por
tres lados, equipada con alimentador electrónico incorporado. cuerpo y tornillos de acero
inoxidable aisi. 304-18-8 abrillantado, apantallamiento de protección en aluminio fundido a
presión pintado en negro, juntas de epdm de protección contra el polvo y el agua. cristal de
seguridad transparente templado. grupo de apantallamiento - cristal resistente a 5000 kg;
sistema óptico de lente. cuerpo de empotramiento para montaje constituido por un anillo en
fundición de aluminio y por un elemento tubular de pvc, a solicitar por separado. prensacable
pg13.5 con cable de alimentación l = 1 m y dispositivo de antitranspiración (mufla).
(QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

441,50

Muntatge de balissa bjc procedent de recuperació de la pròpia obra, a la nova rasant del
terreny, el preu inclou l'obra civil necessària. muntada i en servei

76,66

P-34

FHNB8A81

U

€

(SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
P-35

P-36

FHNM1313

FQ116B32ESI2

U

U

Subministrament i muntatge de tira led de 12v dc 72w de 10 mm de gruix i 5 metres de
longitud , protecció ip67, colocada al sostre de la pèrgola.
(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

174,37

Banc de posts de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, d'1,75 m de
llargària, amb respatller de fusta i amb suports de fosa d'alumini ref. 1139 de la serie banc
neoromántico liviano de 1,75m de santa&cole , col·locat amb fixacions mecàniques
(SET-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

738,64

€

€

P-37

FQ116H32ESI9

U

Banc de posts de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, de 3 m de
llargària, amb respatller de fusta i amb suports de fosa d'alumini ref. 1151 de la serie banc
neoromántico liviano de 3,00m de santa&cole , col·locat amb fixacions mecàniques
(MIL CENT VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

1.108,46

€

P-38

FQ117B32ESIN U

Banc de posts de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, d'1,75 m de
llargària, sense respatller i amb suports de fosa d'alumini ref. 409 de la serie banqueta
neoromántico de 1,75m de santa&cole , col·locat amb fixacions mecàniques
(CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

588,64

€
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P-50

NOTA0001

1

Totes les marques, llicències o tipus que apareixen a les partides del present pressupost,
s'entendran acompanyades de l'esment o equivalent. en tot cas, serviran com a definicó
quant a característiques, materials, qualitats i disseny de les partides d'obra emprades, i
sempre, amb l'aprovació de la direcció facultativa.

Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat

Pàg.:
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5

0,00

€

(ZERO EUROS)
P-51

NOTA0002

2

Fins el lliurament i recepció per part de l'ajuntament, el manteniment general de l'obra anirà a
càrrec del contractista, i particularment de la jardineria i arbrat, inclosos el reg i la poda dels
arbres abans de començar l'obra. també s'hauran de protegir tots els arbres exsitents a l'obra
per evitar cops, sempre segons indicacions de la d.f.. en cas necessari està inclosa la poda i
el transplantament d'aquests.

0,00

€

P-52

NOTA0003

3

El contractista ha de cuidar en tot moment de la funcionalitat i de l'aspecte de les
instal·lacions existents a l'obra, molèsties a veïns, accessos i pasos de vehicles i de vianants,
tancament d'obra, llums d'obra, etc. diàriament, abans de finalitzar la jornada, s'han de
repassar tots els elements de seguretat, circulació de vianants i vehicles dins de l'obra, amb
especial atenció durant el cap de setmana i festius.
(ZERO EUROS)

0,00

€

P-53

NOTA0004

4

Segons el plec de clàusules administratives particulars, i sempre a càrrec de l'adjudicatari de
les obres, es confeccionarà i instal·larà un rètol informatiu de les obres segons els model i les
instruccions de la d.f. així mateix, en cas d'obres subvencionades, es col·locarà un altre rètol
segons el model de l'organisme corresponent.
(ZERO EUROS)

0,00

€

P-54

NOTA0005

5

Segons el plec de clàusules adminsitratives particulars, i sempre a càrec de l'adjudicatari de
les obres, anirà inclosa la redacció del corresponent projecte final de l'obra realment
executada (as built). dita documentació es lliurarà en paper i suport informàtic, i en un termini
màxim d'un mes a comptar des de la recepció de l'obra. així mateix, anirà a càrrec del
contractista, qualsevol projecte de legalització de les instal·lacions contraftades, inclosa de la
tramitació de la contractació amb la companyia de serveis.
(ZERO EUROS)

0,00

€

P-55

NOTA0006

6

Segons la memòria de les obres a realitzar, el contractista es farà càrrec del cost dels
assajos de control de qualitat, en una quantitat no superior al 1% del pressupost de l'obra
(sense baixa), i sempre a criteri de la d.f., segons el programa de control de qualitat per
l'empresa homologada de control contractada per l'adjudicatari.
(ZERO EUROS)

0,00

€

P-56

NOTA0007

7

En relació als amidaments, s'abonaràn les unitats d'obra realment executades.

0,00

€

3.000,00

€

(ZERO EUROS)
XPA100003

Pa

Partida alçada a justificar per modificacions en el sistema d'enllumenat
(TRES MIL EUROS)
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(ZERO EUROS)

P-57

L´enginyer redactor del projecte
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P-1

BG3K5350

M

Pàg.:

1

0,10
0,10000

€
€

Acer s235jrc segons une-en 10025-2, en formació de mòduls de rastell per a suport de les
tarimes segons plànols, formada per peça simple, a base de tubs quadrats , premuntats en
obra per prendre mides , desmuntats posteriorment i transportats a taller per galvanitzar-los
per immersió, finalment tornats a muntar en obra i unió dels diferents moduls amb cargols
inoxidable.

4,31

€

Acer s235jrc segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred
sèrie l, u, c, z i omega, i tubs quadrats tallat a mida i galvanitzat posteriorment un cop fet el
premuntatge en obra.
Altres conceptes

2,50000

Banda de senayalització de rasa, totalment instal·lada.
Sense descomposició

P-2

E44B2253

Kg

B44ZB052

P-3

Kg

P-4

P-5

P-6

P-7

P-15

€

1,81000

€
€

Armadura per a lloses ap500 t amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me
15x15 cm d:10-10 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080

8,60

B0B34137

M2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:10-10 mm 6x2,2 m b500t
une-en 10080

7,23600

€

B0A14200

Kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,02180
1,34220

€
€

11,25

€

11,25000

€

3,05

€

3,05000

€

72,58

€

72,58000

€

F2194AK1

F2194U22

F21HV001

F22113L2

M2

M2

U

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió
Altres conceptes
Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Altres conceptes
Desmuntatge de balisa actual bjc i trasllat a l'abocador o magatzem municipal. inclou tots els
treballs d'enderroc, desconnexió i cànons. inclós el desmuntatge de la llumenera exsistent i el
seu trasllat a dependències municipals
Altres conceptes

M2

P-16

P-17

P-18

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió
Altres conceptes

0,49

€

0,49000

€

P-8

F221A420

M3

Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny compacte, amb mitjans mecànics
Altres conceptes

3,89
3,89000

€
€

P-9

F222H420

M3

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
Altres conceptes

10,65
10,65000

€
€

Excavació de rasa amb mitjans mecànics o manuals per a instal·lacions de serveis de 40x70
cm, inclòs el reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la
pròpia excavació. inclou banda de senyalització, càrrega i transport de sobrantss a abocador,
així com el cànon d'abocador.

19,07

€

P-19

F222U300

B2RA1200

M

M3

P-20

0,09198
18,97802

€
€

F227L00F

M2

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària més gran de 2 m, amb compactació del 95% pm
Altres conceptes

1,96
1,96000

€
€

P-12

F227T00F

M2

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

1,33
1,33000

€
€

1,69

€

F227USSS

M2

Repàs i piconatge de sòl de voreres, amb compactació del 95 % pm, amb mitjans manuals.

Altres conceptes

1,69000

€

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7
t, amb un recorregut de fins a 2 km
Altres conceptes

3,14

€

3,14000

€

1,35
1,35000

€
€

8,10

€

8,10000

€

8,10

€

8,10000

€
€

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres dins de l'obra.

F2R64269

M3

M3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Altres conceptes
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km
Altres conceptes

F2RA7580

M3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)

12,11

B2RA7580

T

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)
Altres conceptes

12,11250

-0,00250

€

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)

4,47

€

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)
Altres conceptes

4,47000

F2RA7LP0

M3

F31521N1

M3

M3

F31525H1

M3

M3

F7J211MM

F931201J

M3

U

M3

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

65,73

€

Formigó hm-20/b/40/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i
Altres conceptes

60,65400
5,07600

€

Formigó per a rases i pous de fonaments, ha-30/b/20/iiib, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

86,77

€

Formigó ha-30/b/20/iiib de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iiib
Altres conceptes

81,69700
5,07300

€

Segellat de l'extrem dels tubs en l'interior del perció amb poliuretà expandit a tots els
pericons. amidament per pericó.
Altres conceptes

3,52

€

3,52000

€

24,83

€

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

M3

Tot-u artificial

B0111000

M3

Aigua

M3

€

€

B0372000

F936USGG

€

0,00000

Altres conceptes
P-24

P-13

F2R4506A

B065EM0B

P-23
P-11

Altres conceptes

M3

B064500B

P-22

Altres conceptes

Disposició controlada a monodipòsit, de terres

F242U020

M3

B2RA7LP0

P-21

P-10

F2422033

2

Altres conceptes

E4BCDAGG M2

Altres conceptes

P-14

Pàg.:

Base de formigó amb un gruix de 20 cm, per pas de vehicles, i de 15 cm en voreres, del tipus
hm-20/p/20/i, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió, esteja i reglejat de la superfície

€

€

17,89400

€

0,08150
6,85450

€
€

72,78

€

Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat

Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat
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B064300C

P-25

F9DLS550B

M3

M2

Pàg.:

Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i
Altres conceptes

€

Paviment de llambordí ceràmic clinker de forma rectangular de 10 x 20 cm i 5 cm de gruix
une en 1344 vermell igual a l'existent , col·locat sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i rejuntat
amb sorra

35,03

€

M2

Llambordí ceràmic clinker de forma rectangular de 10 x 20 cm i 5 cm de gruix une en 1344
vermell igual a l'existent

22,41960

€

B0310500

T

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

1,26768
11,34272

€
€

32,24

€

32,24000

€

P-27

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades

4,51

€

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

1,59600

FDG51311

U

M

BG22TH10

P-28

P-29

P-30

FDK262B7

U

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

2,91400

€

58,34

€

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis

14,50000

B064500B

M3

Formigó hm-20/b/40/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i
Altres conceptes

3,12644

€

U

40,71356

€

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe b125 segons norma une-en 124, col·locat amb morter

45,96

€

B0710150

T

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons norma
une-en 998-2

0,10816

€

BDKZH9B0

U

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe b125 segons norma une-en 124
Altres conceptes

30,39000

€

FG312554

FG31D552

FG380902

M

M

M

M

M

P-34

P-35

P-37
15,46184

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

5,96

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums
Altres conceptes

4,24320

€

1,25460
5,25540

€
€

Luminaria empotrable en pavimento transitable destinada al uso de lámparas led. versión
monocromática con circuito de 3w led. neutral white para luz rasante con emisión de luz por
tres lados, equipada con alimentador electrónico incorporado. cuerpo y tornillos de acero
inoxidable aisi. 304-18-8 abrillantado, apantallamiento de protección en aluminio fundido a
presión pintado en negro, juntas de epdm de protección contra el polvo y el agua. cristal de
seguridad transparente templado. grupo de apantallamiento - cristal resistente a 5000 kg;
sistema óptico de lente. cuerpo de empotramiento para montaje constituido por un anillo en
fundición de aluminio y por un elemento tubular de pvc, a solicitar por separado. prensacable
pg13.5 con cable de alimentación l = 1 m y dispositivo de antitranspiración (mufla).

441,50

€

Balisa lluminosa de fosa, de forma cilíndrica amb difusor cilíndric de plàstic, amb 3 leds d'1 w
tipus balisage ref: bm39.704 (4000k) ó bd78.704 (3000k) d'iguzzini o equivalent
Altres conceptes

361,00000
80,50000

€

Muntatge de balissa bjc procedent de recuperació de la pròpia obra, a la nova rasant del
terreny, el preu inclou l'obra civil necessària. muntada i en servei

76,66

€

Altres conceptes

76,66000

€

Subministrament i muntatge de tira led de 12v dc 72w de 10 mm de gruix i 5 metres de
longitud , protecció ip67, colocada al sostre de la pèrgola.
Altres conceptes

174,37

€

174,37000

€
€

U

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus

BG380900

M

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

FHNAT311

U

FHNB8A81

U

U

FHNM1313

U

€

FQ116B32E U

Banc de posts de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, d'1,75 m de
llargària, amb respatller de fusta i amb suports de fosa d'alumini ref. 1139 de la serie banc
neoromántico liviano de 1,75m de santa&cole , col·locat amb fixacions mecàniques

738,64

BQ116B32ESI U

Banc neoromantico liviano de santa & cole de 1,75m de llargària. seient i respatller format per
llistons de fusta massissa de 30mm de gruix, de fusta tropical certificada fsc pur amb oli de
dos components. els cargols d'ancoratge dels llistons són d'acer amb protecció antioxidant.
potes de fosa d'alumini acabat granallat i anoditzada. el banc s'entrega muntat. l'ancoratge es
realitza mitjançant dos perns d'acer per pota, tractats amb protecció antioxidant, que
s'introdueixen als orificis prèviament realitzats al paviment i reomplerts amb resina epoxi,
ciment ràpid o similar. no requereix manteniment funcional, excepte que es desitgi conservar
el color original de la fusta. pes: 48kg. transport i col·locació no inclosos., ref. 1139 de la serie
banc neoromántico liviano de 1,75m de santa&cole
Altres conceptes

715,00000

23,64000

€

FQ116H32E U

Banc de posts de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, de 3 m de
llargària, amb respatller de fusta i amb suports de fosa d'alumini ref. 1151 de la serie banc
neoromántico liviano de 3,00m de santa&cole , col·locat amb fixacions mecàniques

1.108,46

€

BQ116H32ESI U

Banc neoromantico liviano de santa & cole de 3,00m de llargària. seient i respatller format per
llistons de fusta massissa de 30mm de gruix, de fusta tropical certificada fsc pur amb oli de
dos components. els cargols d'ancoratge dels llistons són d'acer amb protecció antioxidant.
potes de fosa d'alumini acabat granallat i anoditzada. el banc s'entrega muntat. l'ancoratge es
realitza mitjançant dos perns d'acer per pota, tractats amb protecció antioxidant, que
s'introdueixen als orificis prèviament realitzats al paviment i reomplerts amb resina epoxi,
ciment ràpid o similar. no requereix manteniment funcional, excepte que es desitgi conservar
el color original de la fusta. pes: 65kg. transport i col·locació no inclosos., ref. 1151 de la serie
banc neoromántico liviano de 3,00m de santa&cole
Altres conceptes

1.075,00000

33,46000

€

FQ117B32E U

Banc de posts de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, d'1,75 m de
llargària, sense respatller i amb suports de fosa d'alumini ref. 409 de la serie banqueta
neoromántico de 1,75m de santa&cole , col·locat amb fixacions mecàniques

588,64

€

BQ117B32ESI U

Banqueta neoromantico de santa & cole de 1,75m de llargària. seient de llistons de fusta
tropical certificada fsc pur amb oli de dos components. potes de fosa d'alumini acabat
granallat amb protecció antioxidant. la banqueta s'entrega muntada. l'ancoratge es realitza
mitjançant dos perns d'acer per pota, tractats amb protecció antioxidant, que s'introdueixen
als orificis prèviament realitzats al paviment i reomplerts amb resina epoxi, ciment ràpid o

565,00000

€

1,71680

€

Cable armat amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

4,54

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums
Altres conceptes

2,81520

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

0,32000

BGW38000

BHNAT310

P-36

U

FDKZH9B4

P-33

4

€

BDK21495

BG31D550

P-32

M

€

BG312550

P-31

Extracció i nova col·locació de tapes existents , de qualsevol companyia o servei a la nova
rasant.
Altres conceptes

Pàg.:

Altres conceptes

B9DL2345BQ

FDDZ3SA1
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€

13,38150

Altres conceptes
P-26

59,39850

3

P-38
€

1,72480

€

6,83

€

€

€

€

Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat

Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat
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Pàg.:

5

similar. no requereix manteniment funcional, excepte que es desitgi conservar el color
original de la fusta. pes: 44kg. transport i col·locació no inclosos. , ref. 409 de la serie
banqueta neoromántico de 1,75m de santa&cole

P-39

FQ117H32E U

BQ117H32ESI U

P-40

FQT2A152

BQT2AV01

P-41

P-42

FR2B1105

FR3P2354
BR3P2350

P-43

FR710001

U

U

M2

M3
M3

M2

P-45

€

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

2,53

€

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

1,44100
1,08900

€
€

12,51

€

898,46

€

Banqueta neoromantico de santa & cole de 3,00m de llargària. seient de llistons de fusta
tropical certificada fsc pur amb oli de dos components. potes de fosa d'alumini acabat
granallat amb protecció antioxidant. la banqueta s'entrega muntada. l'ancoratge es realitza
mitjançant dos perns d'acer per pota, tractats amb protecció antioxidant, que s'introdueixen
als orificis prèviament realitzats al paviment i reomplerts amb resina epoxi, ciment ràpid o
similar. no requereix manteniment funcional, excepte que es desitgi conservar el color
original de la fusta. pes: 74kg. transport i col·locació no inclosos. , ref. 1101 de la serie
banqueta neoromántico de 3,00m de santa&cole
Altres conceptes

865,00000

33,46000

€

B9QAU020

M3

Post de fusta de bolondo, de 30 mm de gruix i fins 120 mm d'amplària

Subministrament i muntatge de pèrgola habana de microarquitectura o equivalent, ref. per6,
pèrgola de 6 mòduls de dimensions de 15,0 x 5,0 metres, creant una àrea de 75 m² i altura
màxima de 4,5 metres (a definir per d.f.). formada per estructura de perfils d'acer galvanitzat
en calent per immersió segons norma une 37-508, ipns140 qualitat s235jr, i engraellat per
umbracle en llistons de fusta de pi de flandes amb tractament autoclau. pilars de secció
rodona col·locats a portell amb previsió d'un registre elèctric per l'instal·lació de l'enllumenat
de la pèrgola.

26.525,29

€

B0A5C000

U

Cargol autoroscant d'acer inoxidable

Subministrament de pèrgola habana de microarquitectura, ref. per6, pèrgola de 6 mòduls de
dimensions de 15,0 x 5,0 metres, creant una àrea de 75 m² i altura màxima de 4,5 metres (a
definir per d.f.). formada per estructura de perfils d'acer galvanitzat en calent per immersió
segons norma une 37-508, ipns140 qualitat s235jr, i engraellat per umbracle en llistons de
fusta de pi de flandes amb tractament autoclau. pilars de secció rodona col·locats a portell.
Altres conceptes

25.854,00000

671,29000

€

Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals,
per a un pendent inferior al 12 %
Altres conceptes

2,05

€

2,05000

€

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3
ds/m, segons ntj 07a, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

93,00

€

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3
ds/m, segons ntj 07a, subministrada en sacs de 0,8 m3
Altres conceptes

47,11751

Sembra de gespa en superfícies < 1.000 m2, inclou el llaurat i despedregat del terreny, el
rasclonat manual, el pas del corró, l’adobat mineral de lent alliberament per gespes
(20-5-8-2) de 400 kg/ha, el subministrament de 35 gr/m2 de llavor tipus festucas
arundinaceas i agrostis o equivalent, sembra en dos passades perpendiculars, la cobertura
manual de la llavor i el pas de corró, el manteniment i senyalització de la nova plantació fins
a la recepció de l'obra. aquesta partida s'abonarà en aconseguir el 95% de recobriment de la
superfície i 3 segues

BR4U1D05

Kg

Barreja de llavors tipus sparring de fitó o equivalent

M3

0,95000

Banc de posts de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, de 3 m de
llargària, sense respatller i amb suports de fosa d'alumini ref. 1101 de la serie banqueta
neoromántico de 3,00m de santa&cole , col·locat amb fixacions mecàniques

Adob mineral d'alliberament lent per gespes tipus 20-5-8-2

G221U210

M2

Altres conceptes

€

Kg

M3

G7B111E0

6

23,64000

BR3P0002

G221U010

P-46

Pàg.:

Altres conceptes

Altres conceptes
P-44
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Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Altres conceptes
Sobrepreu per retalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, segons
indicació de la direcció d'obra

B7B111E0

P-47
€

GD5BU010

M2

M

Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i graves

B7B111D0

M2

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

1,29780

€

B0330020

T

Grava de pedrera, per a drens

2,41800
8,79420

€
€

108,45

€

Altres conceptes
P-48

K9QAU020

M2

Tarima de posts de fusta de bolondo, de 30 mm de gruix i fins 120 mm d'amplària, col·locats
separats 10 mm, sobre perfils de suport amb visos d'acer inoxidable. el preu de la tarima
inclou l'encast de les tapes de registre i de les balises segons plànols.

45,74790

€

22,00000
40,70210

€
€

0,00

€

0,00000

€

Totes les marques, llicències o tipus que apareixen a les partides del present pressupost,
s'entendran acompanyades de l'esment o equivalent. en tot cas, serviran com a definicó
quant a característiques, materials, qualitats i disseny de les partides d'obra emprades, i
sempre, amb l'aprovació de la direcció facultativa.

0,00

€

Sense descomposició

0,00000

€

0,00

€

Altres conceptes
P-49

NOTA0000

0

€

P-50

P-51

NOTA0001

NOTA0002

1

2

En el moment de realitzar l'obra i l'oferta, es tindrà en compte, tant la documentació escrita
(pressupost i amidaments), com la documentació gràfica i detalls inclosos en aquestes.
davant de qualsevol dubte, tindrà validessa tots dos documents con un únic conjunt.
així mateix, cal recordar que segons diu el trlcp rd 1098/2001, i concretament l'article 153:
´´todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se consideraràn incluidos en el precio de
la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en las descomposición y descripción
de los precios´´
Sense descomposició

45,88249

€

Fins el lliurament i recepció per part de l'ajuntament, el manteniment general de l'obra anirà a
càrrec del contractista, i particularment de la jardineria i arbrat, inclosos el reg i la poda dels
arbres abans de començar l'obra. també s'hauran de protegir tots els arbres exsitents a l'obra
per evitar cops, sempre segons indicacions de la d.f.. en cas necessari està inclosa la poda i
el transplantament d'aquests.

3,13

€

Sense descomposició

0,00000

€

El contractista ha de cuidar en tot moment de la funcionalitat i de l'aspecte de les
instal·lacions existents a l'obra, molèsties a veïns, accessos i pasos de vehicles i de vianants,
tancament d'obra, llums d'obra, etc. diàriament, abans de finalitzar la jornada, s'han de
repassar tots els elements de seguretat, circulació de vianants i vehicles dins de l'obra, amb
especial atenció durant el cap de setmana i festius.
Sense descomposició

0,00

€

0,00000

€

0,00

€

0,00000

€

0,00

€

€

P-52

0,04800

€

0,14340
2,93860

€
€

3,86

€

3,86000

€

0,95

€

P-53

P-54

NOTA0003

NOTA0004

NOTA0005

3

4

5

Segons el plec de clàusules administratives particulars, i sempre a càrrec de l'adjudicatari de
les obres, es confeccionarà i instal·larà un rètol informatiu de les obres segons els model i les
instruccions de la d.f. així mateix, en cas d'obres subvencionades, es col·locarà un altre rètol
segons el model de l'organisme corresponent.
Sense descomposició
Segons el plec de clàusules adminsitratives particulars, i sempre a càrec de l'adjudicatari de
les obres, anirà inclosa la redacció del corresponent projecte final de l'obra realment
executada (as built). dita documentació es lliurarà en paper i suport informàtic, i en un termini
màxim d'un mes a comptar des de la recepció de l'obra. així mateix, anirà a càrrec del
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7

0,00000

€

0,00

€

0,00000

€

0,00

€

Sense descomposició

0,00000

€

Sense descomposició

3.000,00
3.000,00000

€
€

contractista, qualsevol projecte de legalització de les instal·lacions contraftades, inclosa de la
tramitació de la contractació amb la companyia de serveis.
Sense descomposició
P-55

P-56

P-57

NOTA0006

NOTA0007

XPA100003

6

7

Pa

Segons la memòria de les obres a realitzar, el contractista es farà càrrec del cost dels
assajos de control de qualitat, en una quantitat no superior al 1% del pressupost de l'obra
(sense baixa), i sempre a criteri de la d.f., segons el programa de control de qualitat per
l'empresa homologada de control contractada per l'adjudicatari.
Sense descomposició
En relació als amidaments, s'abonaràn les unitats d'obra realment executades.

Partida alçada a justificar per modificacions en el sistema d'enllumenat
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Pàg.:

Obra

01

Pressupost PERGOLES

Capítulo

00

NOTES I TREBALLS PREVIS

1 NOTA0000

2 NOTA0001

3 NOTA0002

4 NOTA0003

5 NOTA0004

6 NOTA0005

7 NOTA0006

8 NOTA0007

0

1

2

3

4

5

6

7

En el moment de realitzar l'obra i l'oferta, es tindrà en compte, tant la
documentació escrita (pressupost i amidaments), com la
documentació gràfica i detalls inclosos en aquestes. davant de
qualsevol dubte, tindrà validessa tots dos documents con un únic
conjunt.
així mateix, cal recordar que segons diu el trlcp rd 1098/2001, i
concretament l'article 153: ´´todos los trabajos, medios auxiliares y
materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado
de cualquier unidad de obra, se consideraràn incluidos en el precio de
la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en las
descomposición y descripción de los precios´´ (P - 49)

0,00

Totes les marques, llicències o tipus que apareixen a les partides del
present pressupost, s'entendran acompanyades de l'esment o
equivalent. en tot cas, serviran com a definicó quant a
característiques, materials, qualitats i disseny de les partides d'obra
emprades, i sempre, amb l'aprovació de la direcció facultativa.
(P - 50)

0,00

Fins el lliurament i recepció per part de l'ajuntament, el manteniment
general de l'obra anirà a càrrec del contractista, i particularment de la
jardineria i arbrat, inclosos el reg i la poda dels arbres abans de
començar l'obra. també s'hauran de protegir tots els arbres exsitents a
l'obra per evitar cops, sempre segons indicacions de la d.f.. en cas
necessari està inclosa la poda i el transplantament d'aquests.
(P - 51)

0,00

El contractista ha de cuidar en tot moment de la funcionalitat i de
l'aspecte de les instal·lacions existents a l'obra, molèsties a veïns,
accessos i pasos de vehicles i de vianants, tancament d'obra, llums
d'obra, etc. diàriament, abans de finalitzar la jornada, s'han de
repassar tots els elements de seguretat, circulació de vianants i
vehicles dins de l'obra, amb especial atenció durant el cap de setmana
i festius. (P - 52)

0,00

Segons el plec de clàusules administratives particulars, i sempre a
càrrec de l'adjudicatari de les obres, es confeccionarà i instal·larà un
rètol informatiu de les obres segons els model i les instruccions de la
d.f. així mateix, en cas d'obres subvencionades, es col·locarà un altre
rètol segons el model de l'organisme corresponent. (P - 53)

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1

PRESSUPOST

U

Desmuntatge de balisa actual bjc i trasllat a l'abocador o magatzem
municipal. inclou tots els treballs d'enderroc, desconnexió i cànons.
inclós el desmuntatge de la llumenera exsistent i el seu trasllat a
dependències municipals (P - 6)

72,58

7,000

508,06

2 F2194U22

M2

Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de fins a
2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 5)

3,05

13,500

41,18

3 F22113L2

M2

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 7)

0,49

322,425

157,99

4 G221U010

M3

Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 44)

3,86

64,485

248,91

5 F221A420

M3

Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny compacte,
amb mitjans mecànics (P - 8)

3,89

73,015

284,03

6 G221U210

M3

Sobrepreu per retalusat en excavació de terreny no classificat en
zones de desmunt, segons indicació de la direcció d'obra (P - 45)

0,95

73,015

69,36

7 F227T00F

M2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
pm (P - 12)

1,33

288,000

383,04

8 F222H420

M3

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics (P - 9)

10,65

12,096

128,82

9 F227L00F

M2

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària més gran de 2 m, amb
compactació del 95% pm (P - 11)

1,96

30,240

59,27

10 F2194AK1

M2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 4)

11,25

15,000

168,75

11 F931201J

M3

Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del
pm (P - 23)

24,83

139,269

3.458,05

12 F2422033

M3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 14)

3,14

10,000

31,40

13 GD5BU010

M

Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150
g/m2 i graves (P - 47)

12,51

16,000

200,16

14 G7B111E0

M2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (P - 46)

2,53

264,000

667,92

0,00

0,00

0,00
TOTAL

Segons el plec de clàusules adminsitratives particulars, i sempre a
càrec de l'adjudicatari de les obres, anirà inclosa la redacció del
corresponent projecte final de l'obra realment executada (as built). dita
documentació es lliurarà en paper i suport informàtic, i en un termini
màxim d'un mes a comptar des de la recepció de l'obra. així mateix,
anirà a càrrec del contractista, qualsevol projecte de legalització de les
instal·lacions contraftades, inclosa de la tramitació de la contractació
amb la companyia de serveis. (P - 54)

0,00

Segons la memòria de les obres a realitzar, el contractista es farà
càrrec del cost dels assajos de control de qualitat, en una quantitat no
superior al 1% del pressupost de l'obra (sense baixa), i sempre a
criteri de la d.f., segons el programa de control de qualitat per
l'empresa homologada de control contractada per l'adjudicatari. (P - 55)

0,00

En relació als amidaments, s'abonaràn les unitats d'obra realment
executades.
(P - 56)

0,00

0,000

0,000

0,000

0,00

Capítulo

01.00

Capítulo

01.01

6.406,94

Obra

01

Pressupost PERGOLES

Capítulo

02

FONAMENTACIÓ PÈRGOLES

1 F936USGG

M3

Base de formigó amb un gruix de 20 cm, per pas de vehicles, i de 15
cm en voreres, del tipus hm-20/p/20/i, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió, esteja i
reglejat de la superfície (P - 24)

72,78

3,024

220,09

2 F31525H1

M3

Formigó per a rases i pous de fonaments, ha-30/b/20/iiib, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió (P - 21)

86,77

12,096

1.049,57

3 E4BCDAGG

M2

Armadura per a lloses ap500 t amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer me 15x15 cm d:10-10 mm 6x2,2 m b500t une-en
10080 (P - 3)

8,60

30,240

260,06

0,00

0,00

TOTAL
TOTAL

2

1 F21HV001

0,00

0,00

Pàg.:

Capítulo

01.02

1.529,72

0,00
Obra

01

Obra

01

Pressupost PERGOLES

Capítulo

03

INSTAL·LACIONS

Capítulo

01

DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES

Activitat

02

ENLLUMENAT - OBRA CIVIL

EUR
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1 F222U300

M

Pàg.:

Excavació de rasa amb mitjans mecànics o manuals per a
instal·lacions de serveis de 40x70 cm, inclòs el reblert i compactació
per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia
excavació. inclou banda de senyalització, càrrega i transport de
sobrantss a abocador, així com el cànon d'abocador. (P - 10)

19,07

45,000

3

858,15

M

Banda de senayalització de rasa, totalment instal·lada. (P - 1)

0,10

45,000

4,50

3 FDK262B7

U

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 28)

58,34

3,000

175,02

4 FDKZH9B4

U

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe b125 segons norma
une-en 124, col·locat amb morter (P - 29)

45,96

3,000

137,88

5 F7J211MM

U

Segellat de l'extrem dels tubs en l'interior del perció amb poliuretà
expandit a tots els pericons. amidament per pericó. (P - 22)

3,52

3,000

10,56

6 FDG51311

M

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres
seleccionades (P - 27)

4,51

45,000

202,95

7 F31521N1

M3

Formigó per a rases i pous de fonaments, hm-20/b/40/i, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des
de camió (P - 20)

65,73

3,000

197,19

8 F242U020

M3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres dins de l'obra. (P 15)

1,35

45,000

60,75

Activitat

01.03.02

Obra

01
03

INSTAL·LACIONS

03

ENLLUMENAT - INSTAL·LACIÓ

1 FG31D552

M

Subministrament i muntatge de tira led de 12v dc 72w de 10 mm de
gruix i 5 metres de longitud , protecció ip67, colocada al sostre de la
pèrgola. (P - 35)

174,37

30,000

5.231,10

7 XPA100003

Pa

Partida alçada a justificar per modificacions en el sistema d'enllumenat
(P - 57)

3.000,00

1,000

3.000,00

Activitat

01.03.03

Cable armat amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada,
amb designació rz, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment
(P - 31)

4,54

45,000

204,30

2 FG312554

M

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb
designació rz1-k (as), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P 30)

5,96

45,000

268,20

3 FG380902

M

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 32)

6,83

45,000

307,35

4 FHNB8A81

U

Muntatge de balissa bjc procedent de recuperació de la pròpia obra, a
la nova rasant del terreny, el preu inclou l'obra civil necessària.
muntada i en servei
(P - 34)

76,66

7,000

536,62

5 FHNAT311

U

Luminaria empotrable en pavimento transitable destinada al uso de
lámparas led. versión monocromática con circuito de 3w led. neutral
white para luz rasante con emisión de luz por tres lados, equipada con
alimentador electrónico incorporado. cuerpo y tornillos de acero
inoxidable aisi. 304-18-8 abrillantado, apantallamiento de protección
en aluminio fundido a presión pintado en negro, juntas de epdm de
protección contra el polvo y el agua. cristal de seguridad transparente
templado. grupo de apantallamiento - cristal resistente a 5000 kg;
sistema óptico de lente. cuerpo de empotramiento para montaje
constituido por un anillo en fundición de aluminio y por un elemento
tubular de pvc, a solicitar por separado. prensacable pg13.5 con cable
de alimentación l = 1 m y dispositivo de antitranspiración (mufla). (P 33)

441,50

12,000

5.298,00

EUR

14.845,57

Obra

01

Pressupost PERGOLES

Capítulo

04

PAVIMENTACIÓ

1 F227USSS

M2

Repàs i piconatge de sòl de voreres, amb compactació del 95 % pm,
amb mitjans manuals. (P - 13)

1,69

18,900

31,94

2 FDDZ3SA1

U

Extracció i nova col·locació de tapes existents , de qualsevol
companyia o servei a la nova rasant. (P - 26)

32,24

3,000

96,72

3 F936USGG

M3

Base de formigó amb un gruix de 20 cm, per pas de vehicles, i de 15
cm en voreres, del tipus hm-20/p/20/i, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió, esteja i
reglejat de la superfície (P - 24)

72,78

5,000

363,90

4 F9DLS550BQG M2

Paviment de llambordí ceràmic clinker de forma rectangular de 10 x 20
cm i 5 cm de gruix une en 1344 vermell igual a l'existent , col·locat
sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i rejuntat amb sorra (P - 25)

35,03

18,500

648,06

5 K9QAU020

M2

Tarima de posts de fusta de bolondo, de 30 mm de gruix i fins 120 mm
d'amplària, col·locats separats 10 mm, sobre perfils de suport amb
visos d'acer inoxidable. el preu de la tarima inclou l'encast de les tapes
de registre i de les balises segons plànols. (P - 48)

108,45

243,000

26.353,35

6 E44B2253

Kg

Acer s235jrc segons une-en 10025-2, en formació de mòduls de rastell
per a suport de les tarimes segons plànols, formada per peça simple, a
base de tubs quadrats , premuntats en obra per prendre mides ,
desmuntats posteriorment i transportats a taller per galvanitzar-los
per immersió, finalment tornats a muntar en obra i unió dels diferents
moduls amb cargols inoxidable. (P - 2)

4,31

1.491,600

6.428,80

Pressupost PERGOLES

Activitat

4

U

1.647,00

Capítulo

Pàg.:

6 FHNM1313

TOTAL

2 BG3K5350

TOTAL

PRESSUPOST

TOTAL

Capítulo

01.04

33.922,77

Obra

01

Pressupost PERGOLES

Capítulo

05

JARDINERIA

1 F2422033

M3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 14)

3,14

6,000

18,84

2 FR710001

M2

Sembra de gespa en superfícies < 1.000 m2, inclou el llaurat i
despedregat del terreny, el rasclonat manual, el pas del corró, l’adobat
mineral de lent alliberament per gespes (20-5-8-2) de 400 kg/ha, el
subministrament de 35 gr/m2 de llavor tipus festucas arundinaceas i
agrostis o equivalent, sembra en dos passades perpendiculars, la
cobertura manual de la llavor i el pas de corró, el manteniment i
senyalització de la nova plantació fins a la recepció de l'obra. aquesta
partida s'abonarà en aconseguir el 95% de recobriment de la
superfície i 3 segues (P - 43)

3,13

156,100

488,59

3 FR2B1105

M2

Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat,
amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 % (P - 41)

2,05

156,100

320,01

4 FR3P2354

M3

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat
elèctrica menor de 3 ds/m, segons ntj 07a, subministrada en sacs de
0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 42)

93,00

23,415

2.177,60

EUR
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Pàg.:

5

PRESSUPOST
Capítulo

TOTAL

Capítulo

01.05
01

Pressupost PERGOLES

Capítulo

07

PÈRGOLES I MOBILIARI URBÀ

1 XPA000SS

TOTAL
U

Subministrament i muntatge de pèrgola habana de microarquitectura o
equivalent, ref. per6, pèrgola de 6 mòduls de dimensions de 15,0 x 5,0
metres, creant una àrea de 75 m² i altura màxima de 4,5 metres (a
definir per d.f.). formada per estructura de perfils d'acer galvanitzat en
calent per immersió segons norma une 37-508, ipns140 qualitat
s235jr, i engraellat per umbracle en llistons de fusta de pi de flandes
amb tractament autoclau. pilars de secció rodona col·locats a portell
amb previsió d'un registre elèctric per l'instal·lació de l'enllumenat de
la pèrgola. (P - 40)

26.525,29

3,000

79.575,87

2 FQ116B32ESI2 U

Banc de posts de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos
components, d'1,75 m de llargària, amb respatller de fusta i amb
suports de fosa d'alumini ref. 1139 de la serie banc neoromántico
liviano de 1,75m de santa&cole , col·locat amb fixacions mecàniques
(P - 36)

738,64

18,000

13.295,52

3 FQ117B32ESIN U

Banc de posts de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos
components, d'1,75 m de llargària, sense respatller i amb suports de
fosa d'alumini ref. 409 de la serie banqueta neoromántico de 1,75m de
santa&cole , col·locat amb fixacions mecàniques (P - 38)

588,64

4,000

2.354,56

4 FQ116H32ESI9 U

Banc de posts de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos
components, de 3 m de llargària, amb respatller de fusta i amb suports
de fosa d'alumini ref. 1151 de la serie banc neoromántico liviano de
3,00m de santa&cole , col·locat amb fixacions mecàniques (P - 37)

1.108,46

0,000

0,00

5 FQ117H32ESIU U

Banc de posts de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos
components, de 3 m de llargària, sense respatller i amb suports de
fosa d'alumini ref. 1101 de la serie banqueta neoromántico de 3,00m
de santa&cole , col·locat amb fixacions mecàniques (P - 39)

898,46

0,000

0,00

6 XPA10002

Partida alçada a justificar per a imprevistos (P - 0)

10.000,00

1,000

10.000,00

TOTAL

Pa

Capítulo

01.07
01

Pressupost PERGOLES

Capítulo

08

GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R64269

M3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 17)

8,10

9,650

78,17

2 F2RA7580

M3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002) (P - 18)

12,11

9,650

116,86

3 F2R4506A

M3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 16)

8,10

224,395

1.817,60

4 F2RA7LP0

M3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) (P - 19)

4,47

224,395

1.003,05

Obra

Capítulo

01.08
01

SEGURETAT I SALUT

Capítulo

Pa

Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra, en base a
l'estudi i el pla de seguretat i salut (P - 0)
01.09

3.600,00

1,000

3.600,00

3.600,00

105.225,95

Obra

TOTAL

09

6

3.005,04

Obra

1 FQT2A152

Pàg.:

3.015,68
Pressupost PERGOLES

EUR

EUR

RESUM DEL PRESSUPOST I ÚLTIM FULL

Reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Emili Juncadella (entre l’avinguda Cornella i Joaquim Rosal)

Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat

Implantació de tres pèrgoles al parc de la solidaritat

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 3: Activitat
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Activitat
01.03.02
ENLLUMENAT - OBRA CIVIL
1.647,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Activitat

01.03.03

ENLLUMENAT - INSTAL·LACIÓ

14.845,57

Capítulo

01.03

INSTAL·LACIONS

16.492,57

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ..........................................................................

173.198,67

6 % Despeses generals SOBRE 173.198,67.......................................................................

10.391,92

13 % Benefici industrial SOBRE 173.198,67........................................................................

22.515,83

Subtotal

206.106,42

21 % IVA SOBRE 206.106,42..............................................................................................

43.282,35

€

249.388,77

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
16.492,57
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítulo
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo
01.00
NOTES I TREBALLS PREVIS
0,00
Capítulo

01.01

DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES

Capítulo

01.02

FONAMENTACIÓ PÈRGOLES

Capítulo

01.03

INSTAL·LACIONS

16.492,57

Capítulo

01.04

PAVIMENTACIÓ

33.922,77

Capítulo

01.05

JARDINERIA

Capítulo

01.07

PÈRGOLES I MOBILIARI URBÀ

Capítulo

01.08

GESTIÓ DE RESIDUS

Capítulo

01.09

SEGURETAT I SALUT

Obra

01

Pressupost PERGOLES

Pàg.

1

6.406,94
1.529,72

3.005,04
105.225,95
3.015,68

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

3.600,00
173.198,67

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
173.198,67
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost PERGOLES
173.198,67
173.198,67

( DOS-CENTS QUARANTA-NOU MIL TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS )
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