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MEMÒRIA

MT 2 Descripció general dels treballs

DD DADES GENERALS

Per a la redacció del present Projecte, es defineix la zona de treball com la suma de l’espai propi dels Horts
Urbans (parterre gran i parterre petit) i dels accessos a aquests. Caldrà habilitar un espai d’apilament, per a
l’excavació i retirada, que podrà ser aprofitat per a l’aportació i el rebliment. Es retiraran els productes cultivats
existents i s’eliminaran. Es plantaran les espècies que BIMSA consideri oportunes, o que tingui acordades amb els
explotadors d’aquest espai.
L'ordre dels treballs serà el següent: primer excavació, apilament i recull de les terres afectades amb alts nivells
de contaminació i posterior deposició a gestor de residus; i segon, aportació i col·locació del nou substrat.

DD 1 Identificació i objectiu
Identificació:
Títol

PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DEL SÒL DELS HORTS URBANS DE CAN CADENA, AL
DISTRICTE DE SANT MARTÍ, A BARCELONA (AEG)

Emplaçament:

Carrer Menorca 25

Municipi

08020 Barcelona

Coordenades UTM

UTM31N – ETRS89 (432.934,920; 4.585.738,270)

El present projecte té per finalitat descriure i valorar els treballs de retirada de les terres dels Horts Urbans de
Can Cadena i l’aportació de terres per a la seva reposició, lliures de contaminació.
DD 2 Agents
Promotor:
Promotor

BIMSA BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A.

NIF

A62320486

Adreça

Carrer de Bolívia

núm.

105

Municipi

Barcelona

Codi Postal

08018

Pep Bou Térmens

NIF

35092170N

Tècnic:
Enginyer
Col·legiat

12265

Telèfon

682357408

Adreça

Carrer Còrsega

Correu electrònic

josep@crea.cat

núm.

211bis

Municipi

Barcelona

Codi Postal

08036

MT MEMÒRIA TÈCNICA
Les obres previstes en l’actuació contemplen:
• Caracterització del sòl com a residu.

MT 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida
El present encàrrec de projecte neix a partir de la detecció de contaminants en el substrat de terra, a la base de
l’hort urbà a l’alçada del número 25 del carrer Menorca de Barcelona, enfront del Parc de Sant Martí. Arrel d’una
actuació al propi Parc, es detecten nivells alts d’alguns metalls (plom, coure, zinc, ...) i presència d’Hidrocarburs
Aromàtics Policíclics (HAP), en particular de Benzo(a)pirè. I en comprovar-se els voltants del Parc, s’identifiquen
punts amb superació dels nivells límit. Les dues zones més sensibles i que requereixen la intervenció de
l’Ajuntament per a pal·liar el risc són la zona de Jocs Infantils davant del Parc, al carrer Menorca, i l’Hort Urbà al
seu costat, el qual és l’objecte d’aquest Projecte. La solució projectada planteja assolir unes concentracions de
contaminants al sòl que redueixin les concentracions d’exposició dels receptors mitjançant la substitució dels sols
superficials amb més contaminants per d’altres sense alteració. Aquesta solució per als sòls contaminats als
Horts de Can Cadena és l’alternativa més viable segons criteris tècnics, econòmics i ambientals, segons el
“Projecte de recuperació d’un sòl en via voluntària (PRV) de dos emplaçaments situats al Parc de Sant Martí, al
carrer de Menorca 1-23 de Barcelona”.
La intervenció afecta dos parterres d’uns 655 m2 (575 + 80) dels quals s’haurà de treure els primers 150 cm de
terra, portar-la a dipòsit controlat (prèviament avaluat com a classe I o classe II), analitzar el sòl romanent i
aportar nou substrat provadament lliure de contaminants (terra neta i terra vegetal) per a deixar l’hort en
condicions. L’obra té caràcter d’urgència, donat el possible risc d’afecció als productes cultivats i a través del seu
consum a la salut de les persones. Tanmateix, la zona és candidata a contenir restes de caire arqueològic i es
preveu en aquest projecte el seguiment i control per part d’un equip d’aquest perfil.
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•

Habilitació d'un espai d'apilament per a les terres contaminades així com per contenidors de parcel·la.

•

Habilitació de l’accés i zona de mobilitat de la maquinària.

•

Col·locació de proteccions per als arbres propers al recorregut de la maquinària

•

Desmuntatge de la instal·lació d’emmagatzematge de residus orgànics (compost) de cada parcel·la i
reserva.

•

•

Neteja i retirada del cultiu. Els productes recollits seran dipositats com a residu orgànic (contenidor
marró), sempre i quan l’Ajuntament així ho indiqui. S’han realitzat les anàlisis d’aquests elements per
veure l’eventual afecció que pugui haver generat la contaminació del sòl on han estat sembrats. Si
s’estima l’aprofitament d’aquest cultiu, es procedirà a la seva retirada per part de cada explotador i,
posteriorment, s’iniciaran els treballs de canvi de substrat.

•

Muntatge de la instal·lació d’emmagatzematge de residus orgànics de cada parcel·la. El mur que separa
l’àmbit dels Horts del carrer Rector de Vallfogona està en mal estat. Es preveu una partida alçada de per
a la reparació d’aquest que permeti recuperar la seva funció sense els elements provisionals que hi ha
disposats.

Els documents que conté el present Projecte són els següents:
-MEMÒRIA I ANNEXOS
-PLÀNOLS
-PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
-PRESSUPOST
-SOSTENIBILITAT

Es procedirà, un cop feta l’esbrossada, a l’excavació dels 150 cm de terra, vegetal i de base, existents i
observada en les cales realitzades. La columna litològica en aquestes dues zones estan compostes per sòl
vegetal format per llims i sorres de tonalitat grisa i marró fosc en una franja superior de 0,5 a 0,8 metres,
i sota d’aquesta una unitat de llims i llims sorrencs de tonalitats vermelloses. Se supervisarà tota
l’excavació per part d’un equip d’arqueologia, per l’eventual aparició de restes d’interès arqueològic
donada la proximitat de l’església de Sant Martí de Provençals. El material excavat s’apilarà en l’àrea
reservada per a poder ser classificat segons el seu destí (gestor de residus classe I o classe II) que es
determinarà amb l’analítica de sòl com a residu prevista als treballs previs. S’efectuarà la càrrega sobre
camió i es portarà al gestor de residus corresponent. Pel fet de tractar-se d’un espai pla, l’aplec i el
transport són de caràcter senzill i sense obstacles, així doncs la facilitat de l’operativa en l’excavació i la
càrrega sobre camió és evident. Es calculen uns 140 camions per a evacuar i portar a dipòsit de runes i
terres tot el material excavat, llevat que de les anàlisis del sòl per a la seva caracterització com a residu
(veure següent punt, MT3) donin de destí l’abocador de classe II. Amb el final d’excavació es verificarà la
qualitat del sòl romanent, abans de procedir al reblert.

MT 3 Actuacions prèvies a l’excavació
L’actuació projectada és de baixa complexitat, es tracta de poques partides, les que permeten establir la tasca
perseguida que és la de realitzar el canvi de terres que suporten els horts urbans de Can Cadena, i que estan
formats per 27 parcel·les distribuïdes entre dos espais separats físicament, però en el mateix entorn. L’annex
MA5 recull l’anàlisi del nivell de contaminació, resumint les dues campanyes realitzades els mesos de maig i juny
de 2018.
- Caracterització del terreny. Prèviament a l’inici de l’excavació, cal procedir a la caracterització dels sòls a
excavar com a residu d’acord amb allò disposat al Decret 69/2009, per tal de definir el tipus de dipòsit
controlat de destí. De les anàlisis fetes a les dues investigacions se’n desprèn l’absència de concentracions de
contaminants al sòls que obliguin a gestionar-los, totalment o parcialment, com a residus perillosos. Es
planteja dur a terme una caracterització com a residu cada 500 m3 de sòl a excavar. Així, es requereix la
realització de 3 mostres de sòl i la seva anàlisi abans d’iniciar les obres d’excavació. Es faran analítiques de 3
mostres de sòl a excavar per a la seva caracterització com a residu. S’han de prendre aquestes en diferents
punts, que siguin representatius de tot el volum a excavar, ben distribuïdes en planta i a una fondària no
superior al metre, però tampoc la de superfície. Aquesta actuació és preliminar a la d’excavació, ja que del
resultat de les analítiques es podrà establir el destí del material excavat.

•

•

La resta de treballs previs es completen a continuació.

Es realitzarà una anàlisi del sòl romanent, un cop excavada la totalitat de les terres i abans del seu
reblert. Aquesta anàlisi permetrà conèixer la qualitat del sòl a les parets inferiors i laterals del sòl que
forma els perímetres de la descontaminació. Al pressupost per a coneixement de l’administració s’inclou
la partida per a l’analítica de sòl romanent, que serà externa al contractista de les obres.

- Habilitació de l’accés de camions i maquinària a través del pàrquing que el propi centre de Can Cadena
disposa al Nord de les instal·lacions. Cal preveure l’àmbit i l’espai disponible per determinar les maniobres
que es realitzaran i els gàlibs existents. S’ha considerat suficient l’ample mínim de 3 m per a poder efectuar
amb garanties de seguretat absolutes, l’excavació, la càrrega sobre camió i la sortida cap a abocador de terres
i runes, de les terres existents.

Un cop retirades les terres amb sòl contaminat (uns 1.200 a 1.300 m3 comptat l’esponjament) es
procedirà a l’aportació i terraplenat dels horts. Es disposaran 100 cm de terra seleccionada
(granulometria de tipus llimosa o llimo-sorrenca, amb una permeabilitat inferior a 10-4 cm/s) i 50 cm de
terra vegetal adient pel l’ús agrícola previst.

- Previsió de zona d’apilament: la terra excavada s’amuntegarà en piles en funció del seu destí. Aquest destí,
previst bàsicament a gestor de terres i runes, vindrà determinat per la caracterització del sòl com a residu i
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que s’ha explicat anteriorment. L’apilament es realitzarà preferiblement en la zona de paviment no ceràmic,
de l’altre costat de la porta metàl·lica d’accés prevista.

L’excavació s’efectuarà en una sola etapa, assolint la fondària projectada, sense estimar necessari l’estintolament
dels talussos. S’ha comptat l’excavació manual en la part perimetral dels dos parterres per a la protecció del
paviment extern, i en el costat curt del parterre gran més proper a Can Cadena també per a la protecció del
muret existent. També s’ha previst una partida de reparació d’aquest muret, per si es produeix algun
desperfecte.

- Cada parcel·la disposa d’un contenidor de planta quadrada de 60 cm de costat i una alçada de 80 cm. Aquests
elements s’han de conservar i reposar al final dels treballs. El regadiu a les parcel·les es fa per inundació, amb
mànegues disposades a cada costat llarg en el recinte de parcel·les grans (22 parcel·les) i no s’han de veure
afectades per les obres.

Un cop excavat tot el volum de terres a substituir, caldrà fer la determinació de la qualitat del sòl romanent, és a
dir comprovar que un cop finalitzada l’excavació, el sòl que roman limitant amb l’àrea excavada és compatible
amb l’ús previst pel mateix. Aquesta comprovació l’haurà d’executar una empresa habilitada a l’efecte. En cas
que la concentració romanent d’algun contaminat sigui superior a la emprada en l’AQR (Anàlisi Quantitatiu del
Risc), s’avaluarà si aquesta superació pot implicar la necessitat de procedir a un nou càlcul. En el seu cas, es
procedirà a aquest càlcul i, si s’escau, a la implementació de les mesures complementàries, d’excavació,
confinament, etc., que se’n derivin.
La investigació de la qualitat del sòl romanent s’efectuarà a la base de l’excavació. També es contempla
recuperar mostres de sòl romanent als talussos d’excavació.
En la següent taula, es resumeix l'estratègia de caracterització del sòl romanent:

- En el parterre petit, el de 3 parcel·les, se situa un fanal fonamentat en el perímetre, al centre del costat llarg
situat més al Nord, entre els horts i la plantació ornamental que no és objecte d’aquesta actuació. Aquest
màstil s’haurà de retirar abans de l’excavació i reservar mentre durin les obres, per a evitar que es desplomi o
es deformi. Un cop reblert el parterre petit es recol·locarà el fanal.

MT 4 Descripció de l’excavació i reblert

Superfície
(m2)
Longitud (m)

S’iniciaran els treballs d’excavació una vegada realitzats els treballs previs. En tractar-se d’un espai obert i sense
obstacles, l’excavació es realitzarà de manera que l’avanç del front excavat vagi de Sud a Nord, començant per
les parts de parcel·les tocant al vial del costat del carrer Menorca. El rebaix a fer és d’un metre i mig (1,5 m), i
conté una primera capa d’uns 80 cm de terra vegetal i una segona capa semblant en quant a potència, amb
terreny natural i que permet arribar a una fondària suficient i lliure d’afecció. No es preveu apuntalament de
l’excavació, donada la poca fondària i a la vista de les excavacions fetes en la presa de mostres per a analítica de
les terres. El ritme dels treballs haurà de tenir en compte la presència d’un equip de seguiment arqueològic, vista
la proximitat de l’església de Sant Martí i l’elevada possibilitat d’existència de restes antigues en aquesta
ubicació.

Criteri

Nº mostres

Base excavació (m2)

655

Superfície entre
3
601- 800 m2

Parets excavació (m)

150

>150 m

4

TOTALS

643 / 396

-

7

Càlcul del nombre mínim de mostres per la verificació de la qualitat del sòl romanent als Horts

Per a la localització de les mostres se seguiran les pautes exposades a continuació, a més del criteri expert.
•

PAUTA 1: Les mostres hauran de ser preses sempre a les zones:
o
o
o

Els camions s’han estimat en base a una banyera de capacitat 24 T, i el ritme vindrà determinat per l’agilitat en la
maniobra d’entrada i sortida, més que en la pròpia excavació. Durant les operacions de càrrega es tindrà especial
compte amb evitar l’aixecament de pols, així com la càrrega de camions des de grans alçades i els moviments
incontrolats de terres. S’asseguraran els medis necessaris pel complet cobriment del camió mitjançant lona, de
manera que quan la lona se situés plegada per a l’operació de càrrega, aquesta no impedeixi la plena capacitat
de càrrega del vehicle.

Amb major probabilitat de presentar contaminació segons estudis previs
On s’apreciï contaminació visible
On, segons les característiques del sòl, sigui previsible que hi hagi més contaminació
(límits de materials/estructures arquitectòniques o geològiques que puguin actuar de
trampes de la contaminació)

•

PAUTA 2: Es faran servir, si cal, equips d'anàlisi de camp que orientin el punt exacte de mostreig
en cada cel·la.

•

PAUTA 3: Quan la contaminació es consideri de distribució homogènia per tota la superfície, el
punt de mostreig s'ubicarà dins de cada cel·la, seguint paràmetres fixos en totes elles (al centre,
a la part superior, ....).

Pel que fa a la profunditat dels punts de mostreig, perquè les condicions naturals del sòl no es vegin afectades
per les condicions meteorològiques, el mostreig es realitzarà en un temps màxim de 24 hores després d’assolir la
cota final l'excavació a profunditats d'entre 0-18 cm.
En el cas que per causes alienes, el temps de mostreig sigui superior a 24 hores després de l'excavació, les
mostres s'agafaran a profunditats d'entre 18-36 cm.
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Aquesta comprovació l’haurà d’executar una empresa habilitada en l’àmbit sectorial de contaminació del sòl,
subcamp investigació. El pressupost d’aquesta partida no queda inclòs al pressupost d’execució, i està
considerada al pressupost per a coneixement de l’administració.
El reblert serà amb material lliure de contaminants. A tal efecte, la direcció ambiental de l’obra es farà càrrec de
l’anàlisi del sòl que el contractista proposi per al subministrament de les terres substitutes. Aquesta tasca es pot
realitzar abans que sigui necessari el rebliment, evitant així temps d’espera per a l’obtenció dels resultats que
donin confirmat a les terres aportades.
Seguint el mateix criteri d’ordre que per a l’excavació, el reblert es realitzarà primer al parterre gran, i en darrer
lloc el parterre petit, que serà confrontant al camí d’accés de camions.
En aquest aspecte es proposen dues solucions, un cop feta l’esbrossada i podent circular sobre els horts, i tenint
en compte que l’accés dels camions es faci com previst en aquest projecte. La primera és separar la intervenció
en una i altra zona d’horts:
1. Excavació parterre gran
2. Reblert parterre gran
3. Excavació parterre petit
4. Reblert parterre petit

A. Moviments de terres i
perforacions

1.
Desmuntatges
buidatges

A. Moviments de terres i
perforacions

2. Esplanacions

i

1
1

El Pla d’Obra es reprodueix mitjançant el cronograma adjunt, que mostra la distribució temporal prevista dels
treballs que es duran a terme durant l'obra. En vermell es descriu el camí crític.

L’altra solució és fer tot el moviment de terres conjuntament, és a dir:
1. Excavació parterre gran
2. Excavació parterre petit
3. Reblert dels dos parterres, sense poder circular sobre el petit
S’establiran les mesures genèriques de seguretat prèvies a l’execució de l’excavació, seguint amb els criteris de
prevenció laboral.
Cal que el reblert que s’aporta en substitució dels sòls no modifiqui negativament les condicions actuals de
circulació de l’aigua infiltrada, és a dir que no s’incrementi la lixiviació dels contaminants romanents. La
permeabilitat del material de reblert ha de ser igual o inferior a la del reblert present. La seva granulometria ha
de ser tipus llimosa o llimo-sorrenca, amb una permeabilitat inferior a 10-4 cm/s.

Pel què fa a la revisió de preus, segons estableix el Capítol II “Revisión de precios en los contratos de las
Administraciones Públicas del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”, la revisió de preus en els contractes de les
Administracions públiques tindran lloc en els termes establerts en aquest capítol i excepte que la improcedència
de la revisió s’hagués previst expressament als plecs o pactat en el contracte, quan aquest s’hagués executat, al
menys, en el 20 per 100 del seu import i hagués transcorregut un any des de la seva formalització.
Pel sistema de revisió de preus, fórmules i coeficients de revisió s’aplicarà dels articles 89 al 94 d’aquest real
Decret.
La formula de revisió de preus serà aquella que fixa el Plec de clàusules administratives particulars de la licitació

MT 5 Descripció de l’obra
El termini estimat per a la seva execució és de 4 setmanes. Així i tot, donada la urgència de l’actuació, es pot
comptar per a la part d’excavació i reblert (que suposa la pràctica totalitat de l’obra) un termini de dues (2)
setmanes, des d’un punt de vista conservador. Si estimem que una setmana és per a la retirada i una setmana
per a l’aportació i disposició als horts, obliga a uns 8 camions diaris, que és una intensitat moderada, doncs
estem parlant d’un camió cada hora, sense comptar caps de setmana. El ritme d’excavació però, pot veure’s
reduït pel seguiment arqueològic a què obliga la intervenció amb aquest marcat caràcter de moviment de terres.
Per altra banda, immediatament acabada l’excavació caldrà caracteritzar el sòl romanent, amb 3 mostres al fons
d’excavació i 4 en les parets.

El període de garantia serà el que defineixi el Plec de Clàusules Administratives sens perjudici de l’establert al
Plec de Prescripcions Tècniques que s’adjunta al projecte.

La preparació de l’espai té un requeriment de temps molt reduït, tant per a l’inici dels treballs (que haurà
d’incloure forçosament la caracterització com a residu de les terres a excavar) com per a l’embelliment final un
cop acaba l’obra.

MT 6 Afectacions
L’únic vial afectat pel projecte és el carrer Agricultura, tot i que al tractar-se d’una actuació a l’interior d’illa no hi
haurà afectació del trànsit rodat.
En qualsevol cas les restriccions i afectacions del trànsit s’acordaran, conjuntament amb BIMSA, el Districte i els
veïns proposant-se, en el cas de que sigui necessari, mesures alternatives de circulació i aparcament.

La classificació empresarial és un requisit de capacitat i solvència que han d’acreditar les empreses en els
procediments d’adjudicació de determinats contractes administratius típics (article 65 del TRLCSP). La
classificació exigida al contractista és la següent:
GRUP

SUBGRUP

No hi ha serveis afectats en l’àmbit objecte del Projecte.

CATEGORIA
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grup o individualment, preservant tant el tronc o la tija com la copa i la zona radicular. El no-compliment de les
mesures de protecció serà objecte de sanció, segons es recull a l’ordenança de medi ambient de Barcelona.
En fase d’obra:
-s’hauran de prendre totes les mesures de protecció d’arbrat seguint el protocol que estableix l’Ajuntament de
Barcelona.
-no es permet executar cap rasa a menys d’1,5 metres sense cales prèvies i supervisió de Parcs i Jardins.
-no es permet tallar cap arrel a partir de 3 cm de diàmetre en cap cas. En aquests casos caldrà avisar a Parcs i
Jardins per a la seva valoració. Tot el que s’hagi d’executar si apareixen arrels es farà de forma manual.
-així mateix, no es permetrà realitzar cap tipus de poda sense autorització.
-no s’acceptarà la plantació de vegetació a sobre de cap tipus de servei. En cas de trobar-ne algun en obra
s’haurà de desplaçar o redissenyar el parterre.
-els fanals quan hi ha arbres de port gran han d’ubicar-se a 3,5 m de distància als arbres.
-per a la retirada d’arbrat caldrà lliurament de la fitxa corresponent i recepció de l’autorització del departament
de projectes i obres.

Els responsables de l’espai públic queda tabulat a continuació.

Es tindrà especial cura a la seguretat i salut en el treball, tant en l’aspecte d’obra civil que és, com en l’aspecte
del tractament de sòls contaminats. Per aquest darrer punt, es posarà especial atenció als següents punts, que
no exclouen els no citats.
• Els aplecs temporals dels sòls afectats al solar, i com a pas previ a la seva gestió, es cobriran amb lones que
contribueixin a impedir la dispersió de partícules i/o elements contaminants. De la mateixa manera,
s’assegurarà el complet cobriment del camió mitjançant lona, de manera que quan la lona se situï plegada
per l’operació de càrrega, aquesta no impedeixi la plena capacitat de càrrega del vehicle.
• Es vetllarà per les aportacions de la Direcció Ambiental de l’Obra (DAO), en particular en la caracterització
com a residu del sòl a excavar, i en l’anàlisi de sòl romanent.
• Per minimitzar la generació de pols durant les tasques d'excavació i càrrega, s'evitarà bolcar la pala des
d’alçada. També s'haurà de procurar el mínim moviment possible dels materials excavats. La humectació
dels fronts d'excavació ajudarà a disminuir la generació de pols.
• En el seu cas, per a reduir la inhalació de pols, es distribuiran mascaretes de protecció auto-filtrants. Per
minimitzar el contacte dèrmic amb la pols s'implantaran mesures de protecció personal als treballadors com
guants, peces de màniga llarga, ulleres de protecció i casc. Es prohibirà menjar, fumar, beure, etc., a l’obra,
per reduir la ingestió accidental de pols.
• Per a l’arbrat existent, es tindran en compte els plecs municipals de jardineria i obra nova (setembre 2012) i
per instal·lacions de reg (juny 2011).

MT 7 Mesures preventives
El Projecte inclou un estudi bàsic de seguretat i salut en annex. Aquest estudi estableix, pel termini d’execució de
les obres, les previsions pel que fa a prevenció de riscos d’accidents laborals i malalties professionals. Haurà de
servir per donar unes directrius bàsiques a l’empresa adjudicataris de l’obra per tal de dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos laborals, facilitant el seu desenvolupament.
Es fa constar l’obligació de complir totes les disposicions vigents desenvolupades a partir de la llei de prevenció
de riscos laborals i les seves modificacions. Les obligacions afecten tant al personal de l’obra com a l’aliè, en tot el
relacionat amb riscos d’accidents, malalties professionals, instal·lacions d’higiene, benestar dels treballadors i
seguretat i senyalització del transit de la mateixa obra i del de fora.
En aplicació de l'estudi bàsic de seguretat i salut, cada contractista ha d'elaborar un pla de seguretat i salut (PSS),
en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions de l'estudi o estudi bàsic, d'acord amb
el seu propi sistema d'execució d'obra. En aquest pla s'han d'incloure, si cal, les propostes de mesures
alternatives de prevenció que el contractista proposi, amb la corresponent justificació tècnica, que no poden
implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. El pla de seguretat i salut ha de
ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel coordinador en matèria de seguretat i salut.

Les dades de projecte a incorporar al Natura són al quadre següent:

L’apilament del sòl excavat es proposa a l’exterior de la tanca metàl·lica, evitant la circulació dels camions pel
paviment ceràmic que envolta els parterres.
Cal que el reblert que s’aporta en substitució dels sòls no modifiqui negativament les condicions actuals de
circulació de l’aigua infiltrada, és a dir que no s’incrementi la lixiviació dels contaminants romanents. La
permeabilitat del material de reblert ha de ser igual o inferior a la del reblert present (es proposa inferior a 10-4
cm/s). La seva granulometria ha de ser tipus llimosa o llimo-sorrenca.
Així mateix d'acord amb el PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY, EXECUCIÓ I MANTENIMENT
D'OBRA NOVA DE JARDINERIA en els espais objecte d’urbanització, cal respectar la vegetació existent que
determini la direcció facultativa. S’ha de protegir físicament la vegetació de manera efectiva i visible, ja sigui en
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MT 8 Pressupost
El pressupost per a coneixement de l'administració queda com segueix.
Pressupost d’Execució Material (PEM)
Costos directes (mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars de mà d’obra)
Despeses indirectes (5% s/costos directes)

Despeses Generals (13%)
Benefici industrial (6%)
Pressupost d’Execució per Contracte (PEC = PEM + DG + BI)
IVA (21%)

115.765,35€
110.282,51 €
5.482,84 €

15.049,50€
6.945,92€
137.760,77€
28.929,76€

Pressupost d’Execució per Contracte IVA inclòs
Control sòl romanent (IVA inclòs)
Control de qualitat (IVA inclòs)
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

166.690,53€
4.161.11€
2.500.00€
173.351,64€

L’obra projectada té un pressupost IVA exclòs de cent trenta‐set mil set‐cents seixanta euros i setanta‐set
cèntims d'euro (137.760,77€). El pressupost per a coneixement de l’administració ascendeix a cent setanta‐tres
mil tres‐cents cinquanta‐un euros amb seixanta‐quatre cèntims d’euro (173.351,64€).
L’obra projectada compleix les condicions demanades en la legislació vigent per a ser considerada com a obra
complerta i susceptible de ser donada a l’ús general en comprendre tots els elements per a la seva utilització.
Fet a Barcelona, a 09 de maig de 2019.
Signatura:

BOU TERMENS
JOSE 35092170N

Firmado digitalmente por BOU
TERMENS JOSE - 35092170N
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-35092170N,
givenName=JOSE, sn=BOU TERMENS,
cn=BOU TERMENS JOSE - 35092170N
Fecha: 2019.05.14 16:10:45 +02'00'

Pep Bou i Térmens, enginyer de camins
Col∙legiat 12.265
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MA2 Compliment de prescripcions

MA1 Antecedents
El present encàrrec de projecte neix a partir de la detecció de contaminants en el substrat de terra, a la base d'un
àmbit adjacent a la futura Àrea d'Esbarjo de Gossos (AEG) del parc de Sant Martí, al districte de Sant Martí. Arran
d'una actuació en el propi parc, es detecten nivells alts d'alguns metalls (plom, zinc, ...) i presència d'hidrocarburs
aromàtics policíclics (HAP), en particular de Benzo (a) pirè, i de pesticides (dieldrina). I al comprovar les rodalies
del sector, s'identifiquen punts amb superació dels nivells límit. La zona que requereix la intervenció de
l'Ajuntament és un àmbit adjacent a la futura AEG del parc de Sant Martí, també descrita com a C-15. L'objecte
d'aquest projecte és la solució tècnica per a l'àmbit indicat i el seu entorn immediat.
La intervenció afecta una superfície d'uns 895 m2 (zona adjacent) de la qual s'haurà de treure els primers 150 cm
de terra, dur-la a dipòsit controlat i aportar nou substrat (terra neta i vegetal) per deixar l'espai en condicions
òptimes. L'obra té caràcter d'urgència, donat el possible risc d'afecció als usuaris d'aquest sector del parc.

INFORMACIÓ
En el desenvolupament del projecte s’han mantingut reunions o converses amb alguns dels Responsables dels
diferents departaments per a les consideracions oportunes sobre criteris del Projecte.
-Reunions amb els responsables del Districte de Sant Martí
-Reunió amb el Servei de Projectes Urbans de l’Ajuntament de Barcelona.
-Reunió amb el Servei d’Espais Verds, departament de Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament
de Barcelona
-Reunió amb el Servei d’Enllumenat, departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona.
-Reunió amb el Servei d’Estructures Vials i pavimentació de l’Ajuntament de Barcelona.
-Reunió amb el Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
-Reunió amb el Servei de Sanejament de l’Ajuntament de Barcelona
-Reunió amb el Servei de Projectes i Obres de l’Ajuntament de Barcelona
-Converses amb el Servei de Telecomunicacions i Infraestructures (TIC) de l’Ajuntament de Barcelona
-Converses amb el Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona
-Converses amb el Servei de Protecció Civil de l’Ajuntament de Barcelona
-Converses amb el Servei de Cartografia de l’Ajuntament de Barcelona
-Converses amb el Servei d’Infraestructures de l’Ajuntament de Barcelona
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DELS SERVEIS MUNICIPALS
El Plecs de prescripcions tècniques particulars dels serveis municipals inclosos en aquest projecte son els
següents:
-PLEC DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE PAVIMENTS. Medi Ambient i Serveis Urbans – Hàbitat Urbà.
Direcció d’Inversions i Espai Vial. Vialitat. Ajuntament de Barcelona. Juny 2012
-PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC AJUNTAMENT DE
BARCELONA. Juny 2013
-PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES AJUNTAMENT DE BARCELONA. INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA – IMI.
Maig 2010
-PLEC D’ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMENT DE LA CARTOGRAFIA MUNICIPAL
TOPOGRÀFICA 3D E L’AJUNTAMENT DE BARCELONA. TOPOGRÀFIC OBRA
ACABADA. Maig 2016
-PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY, EXECUCIÓ I MANTENIMENT D’OBRA NOVA DE
JARDINERIA. Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal. Setembre 2012
-PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY I L’EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE REG.
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal. Juny 2011
-GUIA DE CRITERIS TÈCNICS GENERALS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE LA CIUTAT ED BARCELONA.
Setembre 2015
-INSTRUCCIÓ D’ALCALDIA RELATIVA ALS ELEMENTS URBANS DE LA CIUTAT DE BARCELONA. 5 d’abril de
2011
-INSTRUCCIÓ TÈCNICA PER A L’APLICACIÓ DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT EN PROJECTES D’OBRES. 2015
Altres plans, manuals i guies a tenir en compte:
-CRITERIS GENERALS DE MOBILITAT. DIRECCIÓ DE SERVEIS DE MOBILITAT. Abril 2015
-MANUAL DE SENYALITZACIÓ URBANA PER LA CIUTAT DE BARCELONA. Juny 2017

CONSULTORS D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA S.L.P. CIF: B-67019836 . C/Còrsega 211 bis 6-3 . 08036 Barcelona . Tel: 93 667 24 52
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http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Manual_senyalitzacio_urbana_Barcelona.pdf

-ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONDICIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

MA3 Cartografia i topografia

http://cido.diba.cat/normativa_local/73617/ordenanca-municipal-de-condicions-de-proteccio-contra-incendis-ajuntament-debarcelona

-PLA DIRECTOR D’IL·LUMINACIÓ DE BARCELONA. Ajuntament de Barcelona. Març 2012

Per la senzillesa de l’actuació s’ha pres la cartografia escala 1:1000 de l’Ajuntament de Barcelona i les ortofotos
de resolució 25 cm de l’ICGC. S’incorpora en el pressupost una partida de topografia per a què el contractista
realitzi l’aixecament de cara al replanteig i ubicació dels elements, i l’aixecament de final d’obra per a la redacció
del Projecte d’Obra Executada (As Built).

http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Documentacio/Documents/Fitxers/Pla%20Director%20I
luminacio.pdf

-DECRET D’ELEMENTS URBANS
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Documentacio/Documents/Fitxers/Decrets.pdf

-GESTIÓ DE L’ARBRAT VIARI DE BARCELONA. Habitat Urbà. Ajuntament de Barcelona. Desembre 2011
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Espais_Verds/Documents/Fitxers/Plagestioarbratviaribcn_c
at.pdf

-MANUAL DE REG. GUIA PRÀCTICA PER AL REG DE LES ZONES VERDES DE BARCELONA. Medi Ambient i
Serveis Urbans. Ajuntament de Barcelona. Juny 2011
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Documentacio/Documents/Fitxers/MANUAL%20DE%20
REG%20de%20Parcs%20i%20Jardins.Revisio%202011.pdf

-GUIA PER A L’AMBIENTALITZACIÓ DE L’EXECUCIÓ D’OBRES. Medi ambient. Octubre 2009
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Documentacio/Documents/Fitxers/GUIA_AMBIENTALIT
ZACIO_rev.03_def.pdf

-MANUAL DE SENYALITZACIÓ PER ALS ESPAIS VERDS PÚBLICS DE BARCELONA. Parcs i Jardins de
Barcelona. 2005
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Documentacio/Documents/Fitxers/presentacio.pdf
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Documentacio/Documents/Fitxers/m_grafic.pdf

-PROTOCOL DE CATALOGACIÓ DELS ARBRES D’INTERÈS LOCAL DE LA CIUTAT DE BARCELONA
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Continguts_Contextuals/Documentacio/Documents/Fitxers/Protocol_arbres_int
eres_gener_07.pdf

-DECÀLEG DE PROTECCIÓ DE L’ARBRAT DURANT LES OBRES
-PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE LES FUSTES
-MANUAL DE SENYALITZACIÓ URBANA PER A LA CIUTAT DE BARCELONA. Sector de Seguretat i Mobilitat.
Ajuntament de Barcelona. Abril 2004
http://w3.bcn.cat/fitxers/mobilitat/manualsenyurbanabcn.857.pdf

-MANUAL DE QUALITAT DE LES OBRES. Implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. Sector
d’Urbanisme. Barcelona,17 maig 1999
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf

-CRITERIS DELS TREBALLS DE PAVIMENTACIÓ I FRESSAT
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/criterispavimentaci%C3%B3ifressat.pdf

-MANUAL DE SENYALITZACIÓ PER OBRES A LES VIES URBANES. Guàrdia Urbana. Ajuntament de
Barcelona. Setembre 2009
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/Manualsenyalitzacioobresviesurbanes_Parte
01.pdf

CONSULTORS D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA S.L.P. CIF: B-67019836 . C/Còrsega 211 bis 6-3 . 08036 Barcelona . Tel: 93 667 24 52
9

MA5 Moviment de terres, enderrocs i gestió de residus

MA4 Traçat, replantejament i definició geomètrica
Us adrecem a la Memòria, als plànols i als amidaments per al contingut d’aquest annex

Us adrecem a la Memòria, als plànols i als amidaments per al contingut referent a moviment de terres.
GESTIÓ DE RESIDUS
La terra excavada serà transportada i dipositada en abocador de terres i runes. A continuació s’adjunta la fitxa
resum en compliment al Real Decreto 105/2008 d’abast estatal, i als decrets de la Generalitat 201/1994,
161/2001 i 21/2006.

CONSULTORS D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA S.L.P. CIF: B-67019836 . C/Còrsega 211 bis 6-3 . 08036 Barcelona . Tel: 93 667 24 52
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

tipus
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

MILLORA DE LA QUALITAT DEL SÒL DELS HORTS URBANS DE CAN CADENA
Carrer Menorca

Obra:
Situació:
Municipi :

Barcelona

Comarca :

Barcelonès

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplè
terres contaminades
170503
altres

totals d'excavació

Pes

Volum

1093,75
0,00
0,00
710,94
0,00
0,00
0,00

546,88
0,00
0,00
418,20
0,00
0,00
0,00

1804,69

3

t

965,08 m

Destí de les terres i materials d'excavació
no es considera residu
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
reutilització
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir mateixa obra
altra obra
terres reutilitzades i terres portades a abocador
no
no

és residu
abocador

si

Residus d'enderroc
Codificació residus LER

Pes/m2

Pes

Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002

(tones/m2)

(m3)

(tones)

(m3/m2)

obra de fàbrica

170102

0,542

0,000

0,512

0,000

formigó

170101

0,084

0,000

0,062

0,000

petris

170107

0,052

0,000

0,082

0,000

metalls

170407

0,004

0,000

0,001

0,000

fustes

170201

0,023

0,000

0,066

0,000

vidre

170202

0,001

0,000

0,004

0,000

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

fibrociment

170605

0,010

0,000

0,018

0,000

………

-

0,000

-

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

totals d'enderroc

0,7556

3
0,00 m

0,7544

0,00 t

Residus de construcció
Pes/m
Codificació res
2
Ordre MAM/304/2 (tones/m )

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m2

Pes

Volum aparent
(m3)

(m3/m2)

0,0500

(tones)
0,0000

0,0896

0,0000

0,0150
0,0320
0,0020
0,0039
0,0010

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0407
0,0261
0,0118
0,0097
0,0013

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0380

0,0000

0,0285

0,0000

0,0285
0,0061
0,0030
0,0004

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0045
0,0104
0,0119
0,0018

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

totals de construcció

3
0,00 m

0,00 t

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres
residus

altres

especificar

-

especificar

-

-

especificar

-

-

especificar

-

Materials de construcció que contenen amiant

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

Residus que contenen PCB
Terres contaminades

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya desembre de 2011. V5 ( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

quantitats
codificació

gestió dins obra

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

-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.- S'ha utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció
6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
fusta en bigues reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

3
0,00 m

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

Total d'elements reutilitzables

0,00 t

0,00 m

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum
m3 (+20%)

terra vegetal
graves/ sorres/ pedraplè
argiles
altres
terres contaminades

501,83952
656,25168
0
0
0

Total

1158,0912

reutilizació
a la mateixa obra
0,00
0,00
0,00
0,00

Terres per a l'abocador
a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

(m3)
501,84
656,25
0,00
0,00
0,00
1158,09

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú
d'ells a l'obra supera les quantitats de ...
R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

cal separar
tones
Projecte
80
0,00
no
40
0,00
no
2
0,00
no
1
0,00
no
1
0,00
no
0,50
0,00
no
0,50
0,00
no
inapreciableinapreciable
si

tipus de residu
inert
inert
no especial
no especial
no especial
no especial
no especial
especial

materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de
residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus
projecte*
R.D. 105/2008
no

no

no

no

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

no

no

Contenidor per Plàstics

no

no

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu es

si

si

Contenidor per Formigó
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

No especials Contenidor per Vidre

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne
millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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gestió fora obra
pressupost

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

si

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

terres

codi del gestor

GESTORA DE RUNES DE Carrer Nàpols 222
08013 BARCELONA

E-840.03

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

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

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

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

12,00
5,00

La distància mitjana al abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.
Contenidors de 5 m3 per cada tipus de residu

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

4,00
15,00

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

0
5,00
70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva
correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

RESIDU
Excavació
Terres
Terres contaminades

Volum

Transport

Classificació

3

m (+20%)

12,00 €/m

3

5,00 €/m

1158,09

26039,81

5790,46

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador
3

5,00 €/m

3

10433,25
0,00
runa neta

Construcció

m3 (+35%)

70,00 €/m

runa bruta

3
4,00 €/m

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

0,00

Plàstics

0,00

-

-

-

0,00

Paper i cartró

0,00

-

-

-

0,00

Guixos i no especials

0,00

-

-

-

0,00

0,00

Maons i ceràmics

0,00

Petris barrejats

0,00

Metalls

0,00

Fusta
Vidres

-

15,00 €/m3

-

Formigó

Altres

0,00

0,00

Perillosos Especials

0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

5.790,46

10.433,25

0,00

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

3

16.223,71 €

3
2.067,19 m

9.913,33 euros
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Instal·lacions de reciclatge i/o valorització
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GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

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

documentació gràfica

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

&217(1,'250



Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

unitats

-

unitats

-

unitats

-


&217(1,'250$0%7$3(6

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

&217(1,'250 

3

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

&217(1,'25/

&217(1,'25/

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

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

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

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució,
previ acord de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :
Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
plec de condicions

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

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

Enderroc, Rehabilitació,
fiança
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tècniques

FIANÇA
FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

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

Previsió inicial de l'Estudi

Percentatge de reducció per
minimització

Total excavació (tones)

Previsió final de
l'Estudi

2001,57 T

Total construcció i enderroc (tones)

2001,57 T

0,00 T

0,00 %

0,00 T

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de Barcelona
Càlcul de la fiança
Residus d'excavació *

0 T

11 euros/T

0,00 euros

Residus de construcció i enderroc *

0 T

11 euros/T

0,00 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança **

0,0 Tones
150,00 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

MA7 Climatologia, Hidrologia i Drenatge

MA6 Ferms i paviments
Us adrecem a la Memòria, als plànols i als amidaments per al contingut d’aquest annex

El contingut d’aquest annex queda fora de l’objecte del Projecte.
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Les següents imatges mostren els valors Conformes (color verd) i No Conformes (color vermell) dels paràmetres
avaluats.

MA8 Aspectes geològics i del sòl contaminat

Plom:

RESUM DELS RESULTATS ANALÍTICS DEL SÒL
Els paràmetres avaluats són: Plom, Seleni, Zinc, PAH (benzo(a)antracè, benzo(b)fluorantè, benzo(a)pirè),
dibenzo(a,h) antracè), Policlorobifenils (PCB totals) i Pesticides (dieldrina). La mostra P20 és profunda, la resta
són superficials.
En color vermell es coloren les No Conformitats (NC) en les quals se superen els límits per a l’ús considerat (altres
usos) que és el més exigent. En verd les analítiques que sí són Conformes (Co).

Quadre de resultats
Metalls
Codi

S19
S20
CC1
CC2
CC3
CC4
CC5
CC6
CC7
CC8
CC9
CC10
P20

Plom
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
Co

Seleni
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co

Zinc
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co

Policlorobifenils
Hidrocarburs (PAH)
benzo(a) benzo(b) benzo(a) dibenzo(a,h)
antracè fluorantè
pirè
antracè
PCB totals
Co
Co
NC
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
NC
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
NC
Co
Co
Co
Co
NC
Co
Co
Co
Co
NC
Co
Co
Co
Co
NC
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co

Pesticides
Dieldrina
Co
Co
Co
Co
Co
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
Co

Benzo(a)pirè:
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Dieldrina:
MA9 Estructures i murs
El contingut d’aquest annex queda fora de l’objecte del Projecte.
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MA11 Estructuració de les obres projectades

MA10 Estudi de l’organització i desenvolupament de l’obra
El Projecte neix a partir de la detecció de contaminants en el substrat de terra, a la base de l’hort urbà a l’alçada
del número 25 del carrer Menorca de Barcelona, enfront del Parc de Sant Martí. Arrel d’una actuació al propi
Parc, es detecten nivells alts d’alguns metalls (plom, coure, zinc, ...) i presència d’Hidrocarburs Aromàtics
Policíclics (HAP), en particular de Benzo(a)pirè. I en comprovar-se els voltants del Parc, s’identifiquen punts amb
superació dels nivells límit. Les dues zones més sensibles i que requereixen la intervenció de l’Ajuntament per a
pal·liar el risc són la zona de Jocs Infantils davant del Parc, al carrer Menorca, i l’Hort Urbà al seu costat, el qual és
l’objecte d’aquest Projecte. La solució projectada planteja assolir unes concentracions de contaminants al sòl que
redueixin les concentracions d’exposició dels receptors mitjançant la substitució dels sols superficials amb més
contaminants per d’altres sense alteració. Aquesta solució per als sòls contaminats als Horts de Can Cadena és
l’alternativa més viable segons criteris tècnics, econòmics i ambientals, segons el “Projecte de recuperació d’un
sòl en via voluntària (PRV) de dos emplaçaments situats al Parc de Sant Martí, al carrer de Menorca 1-23 de
Barcelona”.
La intervenció afecta dos parterres d’uns 655 m2 (575 + 80) dels quals s’haurà de treure els primers 150 cm de
terra, portar-la a dipòsit controlat (prèviament avaluat com a classe I o classe II), analitzar el sòl romanent i
aportar nou substrat provadament lliure de contaminants (terra neta i terra vegetal) per a deixar l’hort en
condicions. L’obra té caràcter d’urgència, donat el possible risc d’afecció als productes cultivats i a través del seu
consum a la salut de les persones. Tanmateix, la zona és candidata a contenir restes de caire arqueològic i es
preveu en aquest projecte el seguiment i control per part d’un equip d’aquest perfil.

L’estructura de les obres es representa pel pressupost, de la manera següent:
OBRA:
PROJECTE D’ESPAI PÚBLIC
SUB-OBRA:
PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DEL SÒL D’UN ÀMBIT ADJACENT A LA
FUTURA AEG DEL PARC DE SANT MARTÍ, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, A BARCELONA
CAPÍTOL:
01. Treballs previs i moviment de terres
02. Urbanització i acabats
03. Seguretat i salut i altres
Al pressupost d’Execució Material (PEM) obtingut se li aplicarà el 13% en concepte de Despeses generals (D.G.),
el 6% del Benefici Industrial B.I. i el percentatge corresponent de Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
El PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ estarà format per:
-el Pressupost d’Execució per Contracta de l’obra (IVA inclòs)
-el Control del sòl romanent (IVA inclòs)
Les partides d’obra s’ajusten a la codificació del Banc de Preus ITEC DEL 2018

S'haurà d'habilitar un espai d'aplec per a la retirada de les terres excavades, i de la mateixa manera s'ha de
considerar un espai d'accés i maniobra de la maquinària. L'ordre dels treballs serà el següent: primer, apilament i
recull de les terres afectades amb alts nivells de contaminació i posterior deposició a gestor de residus; i segon,
aportació i col·locació del nou substrat.
Les fases previstes en l'actuació contemplen:
1. Caracterització del terreny com a residu.
2. Habilitació d'un espai d'apilament per a les terres contaminades.
3. Habilitació de l'accés i zona de mobilitat de la maquinària.
4. Col·locació de proteccions per als arbres de major envergadura.
5. Desmuntatge de la instal·lació d’emmagatzematge de residus orgànics (compost) de cada parcel·la i
reserva.
6. Excavació d’1,5 m de terres en els 895 m2 de l'àmbit.
7. Feta l'excavació es verificarà la qualitat del sòl romanent, abans de procedir al farciment.
8. Reblert d'excavació de l'àrea enjardinada.
9.Muntatge de la instal·lació d’emmagatzematge de residus orgànics de cada parcel·la.

CONSULTORS D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA S.L.P. CIF: B-67019836 . C/Còrsega 211 bis 6-3 . 08036 Barcelona . Tel: 93 667 24 52
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MA13 Enllumenat públic

MA12 Senyalització, abalisament i defensa de les obres
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de manera que quedi impedit el seu moviment o
extracció. La senyalització, el abalisament i totes les proteccions, desviacions en passos es conservaran en
perfecte estat durant el període d’obres i compliran en tot moment l’establert a l’Estudi de Seguretat i Salut.
Es col·locarà la senyalització d’obres indicant el pas exclusiu de serveis i la senyalització excepcional de prohibit
aparcar. Se situarà així mateix un cartell indicatiu de les obres que s’estan realitzant d’acord amb els serveis
municipals.
Acabada l’obra, en un període màxim de 48 hores, es retiraran tots el elements de senyalització, abalisament i
proteccions que siguin propis de l’obra i no hagin de formar part de l’obra acabada.

El contingut d’aquest annex queda fora de l’objecte del Projecte.

DESCRIPCIÓ DE LA SENYALITZACIÓ ACTUAL
Actualment no hi ha cap tipus de senyalització de trànsit en l’àmbit d’actuació ja que es tracta de la substitució
del sòl en un parterre no transitable per a vehicles.
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
Durant l’execució de les obres es disposarà la senyalització exigida per la normativa de seguretat i salut, que es
recollirà al corresponent Estudi de Seguretat i Salut, per garantir les condicions de seguretat i salut dels vianants,
treballadors i vehicles. La senyalització i els elements de abalisament es fixaran de manera que quedi impedit el
seu moviment o extracció. En tot moment es mantindran delimitats uns passos per a vianants senyalitzats
adequadament.
Les tanques de delimitació d’obra seran tanques de mòduls transparents de 200 cm d’alçària mínima, amb xarxa
metàl·lica rígida muntada sobre tubs metàl·lics, peus i forats de formigó prefabricat d’un model homologat per
l’Ajuntament. Podran portar un plafonat de xapa metàl·lica fins a una alçada màxima d’un metre i quedaran
fixades al paviment amb barres d’acer corrugat i lligades entre elles. Les tanques metàl·liques només s’admetran
per a proteccions provisionals en operacions de càrrega i descàrrega, desviacions momentànies de trànsit o
altres operacions provisionals. Les portes per accés de vehicles i l’accés de personal de l’obra seran
independents.
Totes les tanques disposaran de abalisament lluminós i elements reflectants en tot el seu perímetre tal i com
s’indica al Manual de Qualitat de les Obres. Implantació i Incidència en l’Àmbit del Domini Públic. Sector
Urbanisme.
Se seguiran els criteris definits en el “Manual de Qualitat de les Obres. Implantació i Incidència en l’Àmbit de
Domini Públic. Sector d’Urbanisme”, de l’Ajuntament de Barcelona.
SENYALITZACIÓ DEFINITIVA
La proposta de senyalització definitiva es farà amb nova senyalització vertical adequant-la a les noves
característiques d’ús de l’espai.
NORMATIVA
- Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona (aprovat per decret d’Alcaldia el 25 de
març de 2004)
- Manual de senyalització per als espais verds públics de Barcelona.
- Manual de senyalització de Mobilitat de Barcelona.
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MA14 Canalització i desviament de cursos naturals d’aigua
El contingut d’aquest annex queda fora de l’objecte del Projecte.

MA15 Serveis existents, Serveis afectats i Implantació de nous serveis
El contingut d’aquest annex queda fora de l’objecte del Projecte.
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MA17 Expropiacions

MA16 Elements Urbans Existents i Afectats
Us adrecem a la Memòria, als plànols i als amidaments per al contingut d’aquest annex

El contingut d’aquest annex queda fora de l’objecte del Projecte.
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MA18 Estudi bàsic de seguretat i salut
DADES DE L'OBRA
Tipus d'obra:
MILLORA DE LA QUALITAT DEL SÒL DELS HORTS URBANS DE CAN CADENA - Expedient 070.1619.365
Emplaçament:
CARRER MENORCA – 08020 BARCELONA
Superfície:
656,00 m2
Promotor:
BIMSA BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A.
DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
Topografia:
SUPERFÍCIE PLANA
Característiques del terreny:
HORTS URBANS
Condicions físiques i d'usos en l'entorn:
PRESÈNCIA DE CONTAMINANTS EN EL SÒL
Instal·lacions de serveis públics:
ELECTRICITAT, AIGUA, SANEJAMENT

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ"

1. INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.
Permet 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 desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret
1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció".
En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i 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 complementin
les previsions contingudes en el present document.
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 sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla
de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball
i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors
rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de
Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin
la consideració de contractistes.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en
cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o
totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i
representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals",
l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis
generals:
•
•
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Evitar riscos
Avaluar els riscos que no es puguin evitar

•
•

•
•
•
•
•

Combatre els riscos a l'origen
Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball,
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i
repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut
Tenir en compte l'evolució de la tècnica
Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions
del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
Donar les degudes instruccions als treballadors

en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures
de prevenció adoptades.
En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de:
•
•
•
•

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin
afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les
diferents feines o fases del treball
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o
prop de l'obra

•

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos 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 o bé ser aplicables a altres feines.
Mitjans i maquinaria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut
en el moment d'encomanar les feines.
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que
pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors
dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
Riscos derivats del funcionament de grues
Caiguda de la càrrega transportada
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 i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques

Treballs previs
•
•
•
•
•
•
•

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la
previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms
respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la
prestació del seu treball personal.
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una
formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la

Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que
desenvolupin la seva activitat.
Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista
No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que
s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball
Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i
protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels
treballadors.
Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no
comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de materials
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

Enderrocs
•
•
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Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Fallida de l'estructura
Sobre esforços per postures incorrectes
Acumulació i baixada de runes

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
•
•
•
•

Mesures de protecció col·lectiva
•
•
•

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE COMPORTEN
L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE
L'OBRA.

•
•
•
•
•
•

(Annex II del RD 1627/1997))
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.
S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.
Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa
vigent.
Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment, substitució, etc.)

Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de
treball
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels
quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació
de zones controlades o vigilades
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
Treballs que impliquin l'ús d'explosius
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions
dins l'obra
Senyalització de les zones de perill
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en
relació amb els vials exteriors
Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives
Fonamentar correctament la maquinària d'obra
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega
màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl,
edificacions veïnes)
Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les
rases
Utilització de paviments antilliscants.
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les
persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials
Col·locació de xarxes en forats horitzontals
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades
Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
Instal·lació de serveis sanitaris

Mesures de protecció individual
•
•
•
•

•
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Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
Utilització de calçat de seguretat
Utilització de casc homologat
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb
formació i capacitació suficient.
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el
risc de talls i punxades

•
•
•

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
Utilització de mandils
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb
perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a tercers
•

•
•
•
•

Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra
(entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un
sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a
l'obra puguin accedir a la mateixa
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials
exteriors
Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
El centre assistencial més proper és el CAP Sant Martí de Provençals situat al carrer de Fluvià, 221, 08020
Barcelona – 933 07 08 12. En cas d’urgència, l’hospital de referència és l’Hospital de Sant Pau.
És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats
per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

7. NORMATIVA APLICABLE
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
TEMPORALES O MÓVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE:
26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposició de la
Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre
10/11/95)

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

(BOE:

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)
RD 39/1997, 17 de enero
(BOE:
31/01/97) i les seves modificacions
RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE
1/5/2010)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RD 485/1997. 14 abril
23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

RD 486/1997, 14 de abril
23/04/1997)

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD
1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i
deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene
en el trabajo” (O. 09/03/1971)
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE
LA CONSTRUCCIÓN

LEY 32/2006
(BOE 19/10/2006)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN

RD 604 / 2006
(BOE 29/05/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A
LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

RD 396/2006
(BOE 11/04/2006)

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA
EXPOSICIÓN AL RUIDO

RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A
LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS
TRABAJADORES
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE
VISUALIZACIÓN

RD 487/1997
(BOE 23/04/1997)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS
DURANTE EL TRABAJO

RD 664/1997.
(BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO

RD 665/1997
(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RD 773/1997.
(BOE: 12/06/97)
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RD 488/1997.
(BOE: 23/04/97)

(BOE:
(BOE:

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

RD 1215/1997.
(BOE: 07/08/97)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

RD 614/2001
(BOE: 21/06/01)
RD 374/2001
(BOE: 01/05/2001). mods
posteriors (30/05/2001)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

O. de 20 de mayo de 1952
(BOE:
15/06/52) i les seves modificacions
posteriors

CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974
30/12/74): N.R. MT‐1

PROTECTORES AUDITIVOS

(BOE: 01/09/75): N.R. MT‐2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

(BOE: 02/09/75): N.R. MT‐3:
modificació: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

(BOE: 03/09/75): N.R. MT‐4 modificació:
BOE: 25/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

(BOE: 05/09/75): N.R. MT‐6
modificació: BOE: 28/10/75

(BOE:

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A
LINIES ELÈCTRIQUES

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988)

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º,
183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE:
05/09/70; 09/09/70)
correcció
d'errades: BOE: 17/10/70

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS.
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES

(BOE: 06/09/75): N.R. MT‐7 modificació:
BOE: 29/10/75

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987
18/09/87)

(BOE:

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
FILTROS MECÁNICOS

(BOE: 08/09/75): N.R. MT‐8 modificació:
BOE: 30/10/75

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE‐AEM 2 DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN
REFERENTE A GRÚAS‐TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

RD 836/2003. 27 juny,
(BOE:
17/07/03). vigent a partir del 17
d’octubre de 2003. (deroga la O. de 28
de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la
modificació: O. de 16 de abril de 1990

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:

(BOE: 09/09/75): N.R. MT‐9 modificació:
BOE: 31/10/75
(BOE: 10/09/75): N.R. MT‐10 modificació:
BOE: 01/11/75

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971
(BOE: 16 I 17/03/71)
correcció
d'errades (BOE: 06/04/71)
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997,
RD 665/1997, RD 773/1997 I RD
1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIÓ

O. de 12 de gener de 1998
27/01/98)

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO

8. PRESSUPOST
En el pressupost del Projecte s’ha inclòs una partida alçada d’abonament íntegre per a Seguretat i Salut de
600,00 €..
Signatura:

(DOGC:

BOU TERMENS
JOSE 35092170N

Firmado digitalmente por BOU
TERMENS JOSE - 35092170N
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-35092170N,
givenName=JOSE, sn=BOU TERMENS,
cn=BOU TERMENS JOSE - 35092170N
Fecha: 2019.05.14 16:11:18 +02'00'

Pep Bou i Térmens, enginyer de camins
Col∙legiat 12.265
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MA19 Pla d’Obres

MA20 Justificació de preus

La programació de les diferents tasques descrites a la Memòria i als annexes del present Projecte es representa
en el següent Diagrama de Gantt.
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PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DEL SÒL DELS HORTS URBANS DE CAN CADENA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 

Pàg.:

1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

MA D'OBRA

A010A000

h

Arqueòleg director

38,16000

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

€

A0121000

h

Oficial 1a

27,17000

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

€

A012H000

h

Oficial 1a electricista

28,08000

C1312340

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t

€

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

27,17000

C13124C0

h

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t

€

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

31,90000

C1313330

h

€

A013H000

h

Ajudant electricista

24,08000

C1316100

€

A013P000

h

Ajudant jardiner

28,32000

C1331100

€

A0140000

h

Manobre

22,68000

C1335010

h

€

C1501800

h

C1501A00

73,44000

€

101,93000

€

85,58000

€

171,59000

€

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

57,98000

€

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t

51,26000

€

h

Motoanivelladora petita

67,37000

€

Corró vibratori autopropulsat, de 1.5 a 2.5 t

45,25000

€

Camió per a transport de 12 t

44,16000

€

h

Camió per a transport de 24 t

53,18000

€

C1503000

h

Camió grua

51,73000

€

C1503300

h

Camió grua de 3 t

49,01000

€

C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

44,69000

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 

Pàg.:

3

MATERIALS

m3

Tot-u artificial

18,03000

€

B03D1000

m3

Terra seleccionada

10,63000

€

B064500C

m3

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

66,11000

€

Pàg.:

4

m3

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

65,07000

€

B0710250

t

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

35,23000

€

B2RA75A1

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0.43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

87,13000

€

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, 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)

6,32000

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340

5,58000

m3

m

Part proporcional d'accessoris per a columnes

45,62000

€

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

41,05000

€

123,00000

€

1,66000

€

km

Desplaçament d'analista i equip per a realitzar assaigs in situ o presa de mostres

Excavació per a recalçat de fins a 1,5 m de fondària,
en terreny superficial, realitzada amb mitjans manuals
i càrrega manual sobre contenidor.

Rend.: 1,000

109,84

Preu

Parcial

€

Import

h

Manobre

4,500 5[

22,68000

Subtotal:

102,06000
102,06000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

2,55150

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

104,61150
5,23058

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E225177A

m3

102,06000

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres
aportades sense contaminació, en tongades de fins a
25 cm, amb una compactació del 90% del PM

109,84208

Rend.: 1,000

Unitats

3,92

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

m3

BVZZ1B00

A0140000

€

u

Anàlisi normalitzat per a la caracterització del terreny de cara al seu abocament com a residu en
abocador homologat

m3

Unitats

P-2

BR3P2110

u

E2231211

€

BHWM1000

BVR3S404

P-1

Ma d'obra

B06NN14C

B96511C0

Data: 

PARTIDES D'OBRA

B0372000

B2RA7LP1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A0140000

h

Manobre

0,010 5[

22,68000

Subtotal:

0,22680
0,22680

0,22680

Maquinària
C1335010

h

Corró vibratori autopropulsat, de 1.5 a 2.5 t

0,040 5[

45,25000

1,81000

C1316100

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t

0,033 5[

51,26000

1,69158

Subtotal:

3,50158

3,50158

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00340

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

3,73178
0,18659

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-3

F2191202

m

Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb
mitjans mecànics o manuals i càrrega sobre camió

3,91837

Rend.: 1,000
Unitats

1,46
Preu

Parcial

€
Import

Maquinària
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,024 5[

57,98000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,39152
1,39152

1,39152
1,39152
0,06958

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-4

F21H1653

u

Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

1,46110
77,77

Preu

Parcial

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 

Pàg.:

5

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 5[

28,08000

5,61600

A0140000

h

Manobre

0,150 5[

22,68000

3,40200

Subtotal:

9,01800

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,127 5[

57,98000

7,36346

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,450 5[

73,44000

33,04800

C1503300

h

Camió grua de 3 t

0,500 5[

49,01000

24,50500

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

64,91646

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

9,01800

6

m2

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

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 24 t, amb un recorregut de més de 15 i fins
a 20 km

5,00 %

74,06973
3,70349

Rend.: 1,000

0,64

Unitats

Preu

Parcial

7,33

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C1501A00

h

Camió per a transport de 24 t

0,093 5[

53,18000

4,94574

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,020 5[

101,93000

2,03860

Subtotal:

77,77322

Rend.: 1,000

2,72684

Unitats

64,91646
0,13527

2,59699
0,12985

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2R450DA

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F22113L2

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Maquinària

P-5

Data: 

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€
Import

6,98434

6,98434
6,98434
0,34922

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,33356

Maquinària
C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,006 5[

101,93000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-8

0,61158
0,61158

F2212192

m3

Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal,
realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc
d'aplec i formació de piles per a la seva conservació

m

0,61158
0,61158
0,03058

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-6

F96511C5

0,64216

Rend.: 1,000

6,83

Unitats

Preu

Parcial

€

Subministrament i col·locació de vorada recta de
formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
inclosa ,no estructural, de 15 N/mm2, de resistència
mínima a compressió, i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000

Unitats

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,051 5[

85,58000

4,36458

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,021 5[

101,93000

2,14053

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

F2R450D3

m3

Càrrega amb mitjans mecànics sobre camió de 24 t,
per a posterior transport

A0140000

h

Manobre

0,480 5[

22,68000

10,88640

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,230 5[

27,17000

6,24910

Subtotal:

6,50511

5,00 %

6,83037
2,73

Unitats

Preu

Parcial

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

0,0539 [

65,07000

3,50727

B0710250

t

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

0,0021 [

35,23000

0,07398

B96511C0

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050 [

5,58000

5,85900

€
Import

Subtotal:

Maquinària
C1501A00

h

Camió per a transport de 24 t

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

17,13550

B06NN14C m3
6,50511
6,50511
0,32526

Rend.: 1,000

Parcial

Import

17,13550

Materials

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-7

Preu

€

Ma d'obra

Maquinària
C1312340

28,17

9,44025

9,44025

0,0105 5[

53,18000

0,55839

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,25703

0,020 5[

101,93000

2,03860

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

26,83278
1,34164

Subtotal:

2,59699

2,59699

COST EXECUCIÓ MATERIAL

28,17442
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 

Pàg.:

7

PARTIDES D'OBRA

P-9

FHR127PB

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 

Pàg.:

8

PARTIDES D'OBRA

u

Recol·locació de fanal amb columna d'uns 5 m
d'alçària, amb 1 llumenera i càmeres de vigilància.
Els elements estaran degudament reservats, i es
col·locaran sobre dau de formigó, aquest inclòs a la
partida.

Rend.: 1,000

159,40

€

Subtotal:
B0372000

Unitats

Preu

Parcial

m3

Tot-u artificial

A013H000

h

Ajudant electricista

0,530 5[

24,08000

12,76240

A012H000

h

Oficial 1a electricista

A0140000

h

Manobre

0,530 5[

28,08000

14,88240

0,250 5[

22,68000

5,67000

Subtotal:

33,31480

Camió grua

0,530 5[

51,73000

27,41690

C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

0,530 5[

44,69000

23,68570

Subtotal:

51,10260

B064500C

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

m3

1,000 [

45,62000

45,62000

0,3168 [

66,11000

20,94365

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

66,56365

1,50 %

0,03402

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

20,33202
1,01660

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

21,34862

Rend.: 1,000

0,70
Preu

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,0065 5[

101,93000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,83287

5,00 %

151,81392
7,59070

Parcial

€
Import

0,66255
0,66255

0,66255
0,66255
0,03313

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

66,56365

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m2

18,03000

DESPESES AUXILIARS

Unitats
51,10260

18,03000

Maquinària

Materials
Part proporcional d'accessoris per a columnes

2,26800

18,03000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

33,31480
G22D3011

h

18,03000

Subtotal:

Maquinària
C1503000

1,000 [

Import

Ma d'obra

BHWM1000 u

2,26800

Materials

G241206A

m3

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20
km

Rend.: 1,000

Unitats

159,40462

0,69568
7,42

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
G2225483

m3

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

Rend.: 1,000

7,95

€

C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

Unitats
h

Manobre

Preu

0,010 5[

22,68000

Subtotal:

Parcial

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,22680

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t

0,0428 5[

171,59000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m3

Rebliment no compactat de rasa amb terres
seleccionades, abocat manualment

7,34405

0,00340

5,00 %

7,57425
0,37871

h

Manobre

0,100 5[

7,06560
7,06560
0,35328

5,00 %

7,41888

Subministrament de terra seleccionada d'aportació de
permeabilitat inferior a 10^(-4) cm/s, per a evitar el
fluxe de l'aigua provinent de sota l'excavació i dels
seus costats.

Rend.: 1,000

Unitats

11,16

Preu

Parcial

€

Import

Materials
B03D1000

m3

Terra seleccionada

1,000 [

10,63000

Subtotal:

10,63000
10,63000

10,63000

7,95296
21,35
Preu

Parcial

Ma d'obra
A0140000

m3

7,34405

1,50 %

Rend.: 1,000
Unitats

G2A11000

7,34405

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G228A0BF

7,06560

0,22680
P-10

h

7,06560

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,22680

Maquinària
C13124C0

44,16000

Subtotal:

Ma d'obra
A0140000

0,160 5[

22,68000

2,26800

€
Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,00 %

10,63000
0,53150
11,16150
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 

Pàg.:

9

PARTIDES D'OBRA

P-11

G2R3506A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de menys de 20 km

Rend.: 1,000

7,42

Unitats

€
B2RA7LP1

Preu

h

Camió per a transport de 12 t

0,160 5[

44,16000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Parcial

m3

Import

7,06560
7,06560

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
d'uns 60 km

22,26

Preu

h

Camió per a transport de 12 t

0,480 5[

44,16000

Subtotal:

Parcial

€

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

21,19680
21,19680

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-13

G2RA75A1

T

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0.43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

22,25664

Rend.: 1,000

Unitats

21,19680
21,19680
1,05984

5,00 %

54,53

Preu

Parcial

€

Import

Materials
B2RA75A1

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0.43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,596 [

87,13000

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, 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-15

GPAAJ0010

PA

Import

14,13342

14,13342

P-16

GPAAJ0020

PA

P-17

GPAAJ0MUR

PA

P-18

GPAAJ0TOP

PA

P-19

GPAAJ1MUR

PA

P-20

GR11R150

m2

14,13342
14,13342
0,70667

5,00 %

14,84009

€
Partida alçada a justificar, per als possibles
Rend.: 1,000
10.524,12
requeriments que puguin sorgir durant l'execució de
les obres, i no contemplades en el projecte.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
€
Partida alçada a justificar, en el cas necessari
Rend.: 1,000
3.312,00
d'intervenció de l'equip d'arqueologia en la gestió
d'eventual troballa.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
€
Partida alçada a justificar per a la reparació del mur
Rend.: 1,000
1.575,00
que dóna al carrer Rector de Vallfogona
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
€
Partida alçada a justificar, per a l'aixecament
Rend.: 1,000
650,00
topogràfic inicial i planta de replanteig, i per a la
reposició dels elements en la urbanització posterior al
reblert de l'àmbit, i per a l'elaboració del Porjecte
As-Built
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
€
Partida alçada a justificar per a l'eventual producció
Rend.: 1,000
525,00
de desperfectes al muret del límit perimetral curt del
costa de Can Cadena del parterre gran
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

A013P000

Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000

0,18
Preu

h

Ajudant jardiner

0,006 5[

28,32000

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL
T

51,92948

6,32000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

G2RA7LP1

Parcial

Parcial

€
Import

Ma d'obra

Subtotal:

P-14

2,2363 [

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

7,41888

Maquinària
C1501800

Preu

Subtotal:

7,06560
0,35328

5,00 %

Rend.: 1,000

Unitats

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, 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)

7,06560

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G2R3CRE

10

Materials

Maquinària

P-12

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Unitats
C1501800

Data: 

Rend.: 1,000

51,92948

5,00 %

51,92948

0,16992
0,16992

0,16992

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00255

51,92948
2,59647

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

0,17247
0,00862

54,52595

COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,84

€

P-21

GR3P1C16

m3

Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb
motoanivelladora petita

0,18109

Rend.: 1,000
Unitats

3,67
Preu

Parcial

Ma d'obra
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,004 5[

31,90000

0,12760

€
Import

PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DEL SÒL DELS HORTS URBANS DE CAN CADENA

PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DEL SÒL DELS HORTS URBANS DE CAN CADENA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 

Pàg.:

11

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

0,12760

0,12760

h

Motoanivelladora petita

0,050 5[

67,37000

Subtotal:

BVZZ1B00

m3

3,36850
1,50 %

0,00191

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

3,49801
0,17490
3,67291

Rend.: 1,000

57,04

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Preu

Parcial

P-25

K1A28AC0

Ajudant jardiner

d

€

Import

0,070 5[

28,32000

Subtotal:

Prospecció arqueològica superficial en terreny obert,
sense cales. Seguiment de l'excavació, amb la
participació d'arqueòleg director i redacció de la
memòria arqueològica en la fase d'excavació.

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,0845 5[

57,98000

Subtotal:

A010A000

h

Arqueòleg director

1,98240

4,89931
4,89931

m3

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

1,155 [

41,05000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

47,41275

P-23

JR31S404

u

Anàlisi normalitzat del terreny per a la seva
ccaracterització com a residu.

P-26

0,02974

5,00 %

54,32420
2,71621

Rend.: 1,000

235,00
Preu

Parcial

€
Import

Materials
u

Anàlisi normalitzat per a la caracterització del terreny
de cara al seu abocament com a residu en abocador
homologat

1,8196 [

123,00000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

223,81080
11,19054

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-24

JZ111B0C

u

Desplaçament d'analista i equip per a realitzar
assaigs in situ o presa de mostres, en un radi de 30
km

235,00134

Rend.: 1,000

Unitats

223,81080

400,00

Preu

Parcial

€

Import

Parcial

€

Import

38,16000

292,75589
292,75589

u

292,75589

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

4,39134

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

297,14723
14,85736

Desmuntatge per a recol·locació posterior de dipòsit
de plàstic per a compost, de 60x60x80 cm3, col·locat
sobre el terra de cada parcel·la amb mitjans manuals
i aplec. Inclou la seva recol·locació un cop s'hagi
canviat el sòl i refet els parterres.

312,00459

Rend.: 1,000

Unitats

29,22

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,550 5[

22,68000

12,47400

A0121000

h

Oficial 1a

0,550 5[

27,17000

14,94350

Subtotal:

27,41750

27,41750

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,41126

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

27,82876
1,39144

COST EXECUCIÓ MATERIAL

223,81080

223,81080

312,00

Preu

7,6718 5[

57,04041

Unitats
BVR3S404

M21Q1001

47,41275

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

400,00002

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,89931

47,41275

380,95240
380,95240
19,04762

5,00 %

Subtotal:

Materials
BR3P2110

380,95240

Rend.: 1,000

1,98240
1,98240

380,95240

Ma d'obra

Maquinària
C1313330

1,66000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats
Unitats

h

229,4894 [
Subtotal:

Ma d'obra
A013P000

Desplaçament d'analista i equip per a realitzar
assaigs in situ o presa de mostres

3,36850

DESPESES AUXILIARS

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

km

3,36850

COST EXECUCIÓ MATERIAL
GR3P2111

12

Materials

Maquinària

P-22

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:
C1331100

Data: 

29,22020

PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DEL SÒL DELS HORTS URBANS DE CAN CADENA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 

Pàg.:

13

PARTIDES ALÇADES

GPA010AUX

PA

€
Partida alçada d'abonament íntegre per donar
Rend.: 1,000
600,00
compliment a les mesures de seguretat i salut segons
estudi bàsic. Inclou les mesures de senyalització i
ordenació del trànsit durant les obres.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

MA21 Pressupost per al coneixement de l’Administració

MA22 Pla de Control de Qualitat

El pressupost per a coneixement de l'administració queda com segueix.
Pressupost d’Execució Material (PEM)
Costos directes (mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars de mà d’obra)
Despeses indirectes (5% s/costos directes)

Despeses Generals (13%)
Benefici industrial (6%)
Pressupost d’Execució per Contracte (PEC = PEM + DG + BI)
IVA (21%)
Pressupost d’Execució per Contracte IVA inclòs
Control sòl romanent (IVA inclòs)
Control de qualitat (IVA inclòs)
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

115.765,35€
110.282,51 €
5.482,84 €

15.049,50€
6.945,92€
137.760,77€
28.929,76€
166.690,53€
4.161.11€
2.500.00€
173.351,64€

L’obra projectada té un pressupost IVA exclòs de cent trenta‐set mil set‐cents seixanta euros i setanta‐set
cèntims d'euro (137.760,77€). El pressupost per a coneixement de l’administració ascendeix a cent setanta‐tres
mil tres‐cents cinquanta‐un euros amb seixanta‐quatre cèntims d’euro (173.351,64€).

OBJECTE I PLANTEJAMENT GENERAL DEL PLA
Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l'obra (PCT), s’han definit i
programat una sèrie d'operacions de control (inspeccions i assaigs), que han de servir de base per poder justificar
i controlar el compliment de la qualitat de l’obra amb els paràmetres que dictamina el projecte. Aquestes
operacions de control seran realitzades pel contractista, un laboratori acreditat i la Direcció d'Execució de l'Obra
(en endavant DEO), constituint els agents responsables de l’assegurament de la qualitat de l’obra.
En el control de qualitat de qualsevol obra cal distingir entre el control de materials, el de processos d'execució i
els controls finals i proves d’acabat. La qualitat final es veu tant condicionada pels processos d'execució com per
la qualitat intrínseca dels materials. Aquests, fruit de processos industrials, presenten característiques bastant
estables i, en molts casos, arriben acompanyats de certificats de garantia de qualitat. És per això que aquest pla
es centrarà, fonamentalment, en el control dels processos d'execució, confiat quasi sempre a inspeccions visuals
o comprovacions senzilles que no requereixen de l'actuació d'una empresa especialitzada, sense oblidar el paper
imprescindible que desenvolupen els laboratoris en el control de qualitat dels materials.
S’han numerat dins el projecte els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució
de l'obra. Aquests controls són, com a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol
cas tots aquells que la Direcció Facultativa de l’obra consideri precisos per la seva finalitat, podent en
conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició
dels lots o el nombre d'assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o l'aplicació de criteris
particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa.
el Programa de Control de Qualitat especifica els components de l'obra que cal controlar mitjançant assaigs, les
classes d'assaigs, anàlisis i proves, el moment oportú de fer‐los i l'avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i
proves que vagin a càrrec del promotor. Opcionalment el programa de control de qualitat pot preveure anàlisis i
proves complementàries.
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini
màxim de 3 dies a comptar des de la recepció de l’assaig. A tal efecte el promotor de l’obra es compromet a
realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d'aconseguir el
compliment puntual dels laboratoris i demés persones contractades a l'efecte.
El plec de prescripcions tècniques particulars del projecte defineix les condicions d’acceptació i rebuig de cada
partida i material de l’obra, per tant s’entén com un document annex que complerta el present Pla de Control de
Qualitat per l‘execució de l’obra.
INTERRELACIÓ AMB ELS SISTEMES D’ORGANITZACIÓ DELS CONTRACTISTES
A l'hora de plantejar criteris de control de qualitat que puguin resultar efectius a les obres, no es pot oblidar que
les empreses constructores disposen normalment de sistemes d'organització interna d'assegurament de la
qualitat (procediments ISO 9000), que, potencialment, són eines molt vàlides per assolir els nivells de qualitat
exigits.
Donat que l’aplicació de les esmentades normes ISO ha comportat la unificació de nomenclatures i
sistemàtiques, aquest pla de control aprofita l'estructuració que allà es defineix per tal de facilitar la seva
integració als sistemes propis de les empreses constructores. Es tracta de provocar una necessària continuïtat
entre el pla de control de projecte i el pla d'autocontrol (o pla de qualitat) del contractista, que deixi clara
l'assumpció dels criteris de projecte en el document de la contracta.
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Cal tenir en compte, en primer lloc, que els objectius i l’abast del sistema de qualitat d’una empresa
constructora, tot i estar certificada ISO, els marca la pròpia empresa, i per tant, es poden trobar diferències
notables entre unes i altres. La norma es centra en els procediments, homogeneïtza sistemàtica però no
objectius. Per a poder valorar el sistema de qualitat que posseeix una empresa resulta imprescindible analitzar
els objectius que s’ha plantejat, i no quedar-se exclusivament amb l’etiqueta de presentació. Amb l’estudi i
l’adequació pertinent a l’obra aquest pla es pot convertir en una eina potencialment molt útil per la qualitat final
de l’obra.
S’estableixen tres tipus de control:
o A. Pla de Control de recepció de materials. Es recollirà tota la informació detallada pel que fa a
certificats, identificacions de fabricants, segells de qualitat, marcatge CE, assaigs del fabricant, i es
complementaran amb els assaigs efectuats pel laboratori de control i especificats en el pla d’assaigs o
definits en obra per la D.F.
o B. Pla de control d’execució de l’obra. Vetllarà per la correcta realització de les obres segons les
especificacions pròpies del projecte i plecs de condicions tècniques i particulars per a cada un dels element
definits en projecte.
o C. Pla de control de l’obra acabada. Aquest control certificarà el correcte funcionament de les
instal·lacions i treballs executats per l’empresa contractista, emprant treballs propis de la Direcció
d’Execució de l’Obra (en endavant DEO) i en cas que sigui necessari, preceptiu o que estigui especificat pel
programa de control de qualitat o per la DEO assaigs del laboratori acreditat a l’obra. En aquest apartat hi
englobarem el control final de servei i funcionament de les instal·lacions que es farà a través de la DEO
amb el suport del laboratori de control de qualitat.

Per a la major part dels materials que intervenen a l'obra es considera suficient qualsevol de les tres justificacions
de qualitat, acompanyades d'una inspecció visual de recepció realitzada per un tècnic competent.
En el cas dels materials que segueixen a continuació, com a excepció del criteri general, serà obligatòria la
realització d'una campanya específica d'assaigs per part d'un laboratori acreditat.
Relació de materials on cal realitzar assaigs de control de recepció:
o Subbase i terres d’aportació
o Formigó en massa i per armar
o Acer per armar en barres i malles
o Vorades i rigoles
o Massilles
o Paviment de llambordins, panot i llosa
o Paviment asfàltic
o Morter de ciment pòrtland i mixt
o Reixes interceptores, canonades per sanejament i materials per a pous
o Materials per sanejament
o Material per la instal·lació de la xarxa. aigua
o Material per la instal·lació de la xarxa d’enllumenat
o Papereres, pilones, mobiliari urbà i senyalització
Com a regla general, no s'iniciarà l'execució d'una unitat d'obra concreta mentre no es disposin dels documents
acreditatius del nivell de qualitat dels materials components, i els resultats hagin estats expressament acceptats
per la DEO. Aquests documents acreditatius quedaran arxivats i s'integraran al document final de compliment del
Control de Qualitat de l’obra.

A. Pla de control de Recepció de productes, equips i sistemes.
El Plec de Condicions Tècniques del projecte indica els paràmetres de qualitat que cal garantir en cadascun dels
materials utilitzats a l'obra. Es farà un control de recepció per part de l’empresa contractista de tots els materials
rebuts a l’obra sol·licitant:
o Documentació d’origen (fulls de subministrament, etiquetatge, albarans, ...)
o Certificats de garantia
o Marcatge CE
o Distintius de qualitat (opcional)
o DIT Documents de Idoneïtat Tècnica
o Assaigs efectuats per l’empresa subministradora (opcional)
o Altres documents

Si per raons d'urgència, cal utilitzar en obra un material que no ha estat degudament rebut, per exemple per
estar pendent de presentació dels resultats d'assaig, caldrà obligatòriament una acceptació provisional de la DEO
i un seguiment estricte, per part del contractista, del destí final d'aquest material a l'obra (traçabilitat).

Tots els materials de l’obra necessiten els documents d’identificació dels productes actualitzats i traçables i el
marcatge CE. La DEO farà un seguiment estadístic dels materials menys importants i intens en els materials
principals de l’obra. En el cas de presentar documentació de qualitat vàlida per un material pot comportar la
suspensió dels assaigs de recepció previstos en el producte. Aquesta documentació de qualitat pot arribar de les
següents maneres:
o Presentació de la marca de qualitat del producte (AENOR o similar). No s’ha de confondre aquest
concepte amb el certificat de qualitat de l’empresa fabricant, que és un reconeixement centrat en la seva
gestió. La marca de qualitat de producte implica l’existència d’un procediment de fabricació establert i una
campanya sistemàtica d’assaigs que garanteixen uns determinats paràmetres de qualitat per aquell
producte.
o Certificat d'assaigs realitzats per un laboratori acreditat (no encarregats específicament per l'obra
concreta), sempre que s’hagin realitzat en data representativa, a criteri de la DEO. No s'han d’acceptar
resultats d'assaigs antics de dubtosa relació amb el producte actual.
o Realització d'assaigs encarregats específicament per l’obra concreta, a realitzar durant la seva execució.

Per exemple:
o Punt a controlar: disposició de la ferralla, verticalitat d’un mur, pou, etc.
o Freqüència de control: per lot (cada 100 m2 per exemple), diària, al inici de l’activitat, etc.
o Procediment o normativa a aplicar (si és el cas): norma d’assaig, instrucció EHE, etc.
o Responsable de realitzar la inspecció o l'assaig: cap d’obra, encarregat, DEO, laboratori, etc.
o Criteris d'acceptació o no conformitat: resultats a obtenir, toleràncies, etc.

B. Pla de Control d’execució d’obra
El control d'execució es basa en inspeccions sobre els procediments de construcció. El DEO amb les visites
periòdiques efectuarà el control d’execució i la validació dels treballs desenvolupats. La major part d’aquestes
operacions de control es troben recollides al Plec de Condicions Tècniques de l'obra, on s’especifiquen criteris
d’acceptació i rebuig dels treballs. Per poder documentar aquest control, es prepararà un control basat en els
criteris d’autocontrol del contractista on indicarà, per a cada activitat a controlar, el procediment d'execució i el
programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) que aplicarà.

En el cas que el contractista, tingui un Pla d’Autocontrol de Qualitat, s’utilitzarà la base de treball i es millorarà
per adequar-la a la necessitat de l’obra i a les directrius del DEO abans del inici dels treballs. Es important
recordar que el PAQ és un document viu, amb possibilitat de modificació i de recollir les circumstàncies
particulars de l’obra que es vagin coneixent en el transcurs de la seva execució. Les activitats a controlar pel pla
de control d’execució o autocontrol hauran de ser, com a mínim les següents:
o Replanteig de l’obra
o Moviments de terres
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o
o
o
o
o

Subbases i paviments
Xarxa de sanejament
Xarxa de reg
Xarxa d’enllumenat
Treballs varis

MA23 Accessibilitat
El contingut d’aquest annex queda fora de l’objecte del Projecte.

En la fase d'execució de l'obra, l'aplicació del programa de punts d'inspecció sobre un element concret donarà
lloc a una fitxa d’execució o registre. Abans del inici de l'obra, i de manera consensuada entre el contractista i la
DEO, s'establirà una sectorització de l'obra que assigni localització a les diferents fitxes d’execució a omplir (lots).
S'establiran també els procediments de documentació de les no conformitats i de les accions correctores, seguint
la sistemàtica que disposi el propi contractista.
Tota aquesta documentació que s'anirà generant durant l'execució de l'obra, quedarà arxivada i formarà part del
document recopilatori de final d'obra. Alguns dels controls no els pot executar la DEO ni el contractista i és
necessari la contractació d’un Laboratori de Control acreditat que verifiqui els resultats i emeti els informes
adients per justificar la seva validació. En aquest cas els assaigs estan determinats en el programa de Control de
Qualitat i quantificat econòmicament en el pressupost del pla.
Assaigs a efectuar per laboratori extern:
o Assaigs de control de les terres aportades i de compactacions de bases i subbases.
o Control del formigó
o Control del paviment asfàltic (control d’estesa-control de la capa compactada)
o Control de la malla electrosoldada.
o Proves de funcionament de les instal·lacions
C. Pla de control de l’obra acabada.
Per finalitzar les obres, es realitzaran les proves de servei prescrites per la legislació aplicable, programades en el
Programa de control i especificades en el Plec de condicions, així com aquelles ordenades per la Direcció
Facultativa.
De l’acreditació del control de recepció en obra, del control de execució i del control de recepció de l’obra
terminada, es deixarà constància en la documentació de l’obra executada.
PRESSUPOST
El cost econòmic per l’execució material dels assaigs, anàlisis i proves a efectuar per laboratori de Control de
Qualitat acreditat serà assumit pel contractista fins a un import màxim de l’1,5% del PEM total de l’obra.
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MA25 Reportatge Fotogràfic

MA24 Document ambiental
En fase de redacció de Projecte tots els organisme autònoms, entitats públiques empresarials locals, altres
entitats vinculades o dependents de l’Ajuntament de Barcelona estaran obligats a elaborar una Memòria
Ambiental en els Projecte d’Obres, sempre que el pressupost estimat per l’obra inclosa en el projecte sigui igual
o superior a 450.000€ PEC (Iva inclòs). Per tant, en el cas de l’actuació que ens ocupa, NO és necessària
l’elaboració de la Memòria ambiental, ja que el pressupost de l’obra no sobrepassa aquest mínim requerit segons
el Manual Bàsic.

Us adrecem als plànols, i a la Memòria, per al contingut d’aquest annex
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PLÀNOLS
DG IN ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
DG 1 | IMPLANTACIÓ
DG 2 | FOTOGRAFIES
DG 3 | ACTUACIÓ PROJECTADA
DG 4 | ORGANITZACIÓ DE L’OBRA
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L’EDIFICACIÓ

L'Aparellador o Arquitecte Tècnic
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:

CAPÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS
Naturalesa i objecte del Plec General
Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte.
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells
tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació
aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats, a
l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en
ordre a l'acompliment del contracte d'obra.

Documentació del Contracte d'Obra
Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al valor de
les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent:
1.
Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que
existeix.
2.
El Plec de Condicions particulars.
3.
El present Plec General de Condicions.
4.
La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost).
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o
precisió de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els
plànols, la cota preval sobre la mida a escala.

CAPÍTOL I: CONDICIONS FACULTATIVES
EPÍGRAF 1: DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES
L'Arquitecte Director
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director:
a)
Comprovar l'adequació de la cimentació projectada a les característiques reals del sòl.
b)
Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.
c)
Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre
les contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la
solució arquitectònica correcta.
d)
Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció
pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat.
e)
Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció.
f)
Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o Arquitecte
Tècnic, el certificat de final d'obra.

a)
Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes
d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.
b)
Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control
de qualitat i econòmic de les obres.
c)
Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i
amb el Constructor.
d)
Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball,
controlant-ne la seva correcta execució.
e)
Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de
bona construcció.
f)
Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i
altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les
altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la
normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres
oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte.
g)
Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les
certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra.
h)
Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra.
El Constructor
Article 5.- Correspon al Constructor:
a)
Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant
les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.
b)
Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i
complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de
l'obra..
c)
Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra.
d)
Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels
subcontractistes.
e)
Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen,
comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o
Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat
requerits per les normes d'aplicació.
f)
Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.
g)
Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per
l'acompliment de la seva comesa.
h)
Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
i)
Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
j)
Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.
EPÍGRAF 2: DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA
Verificació dels documents del projecte
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta
suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents.

Pla de Seguretat i Salut
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic,
presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de
seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador.
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de
l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos
treballadors autònoms.
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de
seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms
contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de
l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de
Riscos Laborals.
Oficina a l'obra
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin
estendre i consultar els plànols.
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa:
- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte.
- La Llicència d'obres.
- El Llibre d'Ordres i Assistències.
- El Pla de Seguretat i Salut.
- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j)
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb
normalitat a qualsevol hora de la jornada.
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i
salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa.
Representació del Contractista
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà
el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles
decisions que es refereixen a la Contracta.
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el
Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos.
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en
l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa.
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la
naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que
sigui esmenada la deficiència.

Treballs no estipulats expressament
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres,
encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i
recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat
d'obra i tipus d'execució.
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint
consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per
100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100.
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o
croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a
tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o
instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte.
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la,
dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si
així ho sol·licités.
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives
comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte.

Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció
Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord
amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o
de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho
estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de
recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions.

Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància
de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i medicions.
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per
això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.
Faltes del personal

Presència del Constructor en l'obra
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de
treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva
disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a
la comprovació d’amidaments i liquidacions.

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu
que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o
operaris causants de la pertorbació.
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en
el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista
general de l'obra.

EPÍGRAF 3: PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS
Camins i accessos
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la señalització i el seu tancament o vallat.
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora.

Replanteig
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que
mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en
la seva oferta.
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat
la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà
responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit.
COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les
en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs
corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte.
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del
començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació.
Ordre dels treballs
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per
circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar.

Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o
hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada
per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit
dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els
terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita.
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a causa la
carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li
hagués proporcionat.

Condicions generals d'execució dels treballs
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat
aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte
o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò
especificat a l'article 11.
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals.
Obres ocultes
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els
plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s’estendran per triplicat i se n'entregaran:
un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els
plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar els
amidaments.
Treballs defectuosos

Facilitat per a altres Contractistes
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats
raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra.
Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans
auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes.
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa.
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els
treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat.
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer
calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei,
l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.
Pròrroga per causa de força major

Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i
particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò
especificat també en l'esmentat document.
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i
de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels
materials emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador
o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que
sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte.
Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els
treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en
el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà
disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a
càrrec de la Contracta.
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant
l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà.
Vicis ocults
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció
en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o

no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a
l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas
contrari seran a càrrec de la Propietat.
DELS MATERIALS I DELS APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui
convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada.
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o
Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les
indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun.
Presentació de mostres
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el
Calendari de l'Obra.
Materials no utilitzables
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els
materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra.
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra.
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic,
però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les
despeses del seu transport.

Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions
consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer
lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona
construcció.
EPÍGRAF 4: DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES
DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament
amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional.
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte
Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en
aspectes parcial o unitats especialitzades.
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s’estendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots
ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses.
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa estendran el Certificat corresponent de final d'obra.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes
instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou
reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra.
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança.
Documentació final d'obra
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i
contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de
l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril.

Materials i aparells defectuosos
Article 33.- Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no
tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es
demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà
ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen.
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha
fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.
Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran,
però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions.
Despeses ocasionades per proves i assaigs
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no
intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat
de Catalunya)
Neteja de les obres
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants,
fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els
treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte.

OBRES SENSE PRESCRIPCIONS

Amidaments definitius dels treballs i liquidació provisional de l'obra
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al seu
amidament definitiu, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S’estendrà l'oportuna certificació
per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo
resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança.
Termini de garantia
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de
ser inferior a nou mesos.
Conservació de les obres rebudes provisionalment
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva,
seran a càrrec del Contractista.
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a
càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta.
De la recepció definitiva
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les
mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu

càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les
responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció.

Execució de treballs amb càrrec a la fiança

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la
recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les
obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança.

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions
contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà
realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a
les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses
efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció.

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida

De la seva devolució en general

Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de
Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués
concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35.
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec.
Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva
recepció.

Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies un cop signada
l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus
deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes...

Pròrroga del termini de garantia

Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el
Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança.

CAPÍTOL II: CONDICIONS ECONÒMIQUES
EPÍGRAF 1: PRINCIPI GENERAL

EPÍGRAF 3: DELS PREUS

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats
acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes.

Composició dels preus unitaris

Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a
l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament.
EPÍGRAF 2: FIANCES
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli:
a)
Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total
de contracta (art.53).
b)
Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció.
Fiança provisional
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en
l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions
particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta.
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini
fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que
s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci
l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior.
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no
excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de
presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix
paràgraf.
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional
que hagués fet per prendre part en la subhasta.

Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les
despeses generals i el benefici industrial.
ES CONSIDEREN COSTOS DIRECTES:
a)
La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en
l'execució de la unitat d'obra.
b)
Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que
siguin necessaris per a la seva execució.
c)
Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malalties
professionals.
d)
Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de
la maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.
e)
Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment
citats.
ES CONSIDERARAN COSTOS INDIRECTES:
Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per
a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els
imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes.
ES CONSIDERARAN DESPESES GENERALS:
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es
xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública
aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.)

Benefici industrial
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors.
Preu d'Execució material
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el Benefici
Industrial.
Preu de Contracta
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. L'IVA gira
sobre aquesta suma, però no n'integra el preu.
Preus de contracta. Import de contracta
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per
Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent
(%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per
100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent.
Preus contradictoris
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o
canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista.
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis.
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució
dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer
lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent
en la localitat.
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no
podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que
serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives).
Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus
Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus o de la forma
de medir les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i
en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars.
De la revisió dels preus contractats
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi,
en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100)
de l'import total del pressupost de Contracte.

En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la
fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferència en més que resulti per la
variació de l'IPC superior al 3 per 100.
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta.
Emmagatzematge de materials
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmagatzematges de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per
escrit. Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la
seva cura i conservació en serà responsable el Contractista.
EPÍGRAF 4: OBRES PER ADMINISTRACIÓ
Administració
Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti
directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor.
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents:
a)
Obres per administració directa.
b)
Obres per administració delegada o indirecta.
Obres per administració directa
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un
representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les
gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en
definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin
realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del
propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat
de Propietat i Contractista.
Obres per administració delegada o indirecta
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè
aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin.
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents:
a)
Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses
inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si
mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels
materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular
la realització dels treballs convinguts.
b)
Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus
coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva
tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percebent per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat
sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor.
Liquidació d'obres per administració
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que
amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi
haguessin, les despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran
en l'ordre expressat més endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:

a)
Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit
o la utilització dels esmentats materials en l'obra.
b)
Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el
nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades
nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici,
peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual
corresponguin les nòmines que es presentin.
c)
Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs.
d)
Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la
qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari.
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el
Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest
percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin
al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix.
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el
Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant.
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, l’amidament de l'obra
realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al
Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment.
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a
l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al
Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts,
necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los.
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de
presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin
notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per
escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia
assenyalada per l'Arquitecte-Director.
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el
Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que
pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament
s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el
cas a arbitratge.
Responsabilitats del constructor
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes
constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin
sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents
s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin
donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article.
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i
a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior.

EPÍGRAF 5: DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS
Formes diferents d'abonament de les obres
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions
econòmiques s'hi preceptuï una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així:
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu
cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari.
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar
solament el nombre d'unitats executades.
Previ amidament i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la
bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i
ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a l’amidament i
valoració de les diverses unitats.
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la
seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director.
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior.
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions
econòmiques" determina.
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.
Relacions valorades i certificacions
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que
regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons
l’amidament que haurà practicat l'Aparellador.
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de l’amidament general,
cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost
per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques"
respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc.
Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per estendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les
dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de
deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb
la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies
següents a la seva recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li
compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de
l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals".
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les
obres executades.
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert.
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta
per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent
de Contracta.
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de
document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no
suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen.
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que
l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s’estendran a l'origen.
Millores d'obres lliurament executades

Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més
acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt,
o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol
altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament
del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o
adjudicada.
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada

EPÍGRAF 6: DE LES INDEMNITZACIONS MUTUES
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs
contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra.
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.

Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra,
l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre
els que a continuació s'expressen:
a)
Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada,
s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert.
b)
Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats
amb partida alçada, deduïts dels similars contractats.
c)
Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament
al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de
justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment
que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals
als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin
ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en
concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista.

Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el
Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte
d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació.
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest
pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres
executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva
quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada.
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments,
quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats
admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte.

Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats

Millores i augments d'obra. Casos contraris

Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que
per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el
Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari
per separat de la Contracta. A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament
amb ells el tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars.

Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de
treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte.
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en els amidaments del Projecte, a
no ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades.
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització,
convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i
els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades.
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció
apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.

Pagaments
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director,
en virtut de les quals es verificaran els pagaments.
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu
abonament es procedirà així:
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat
pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran
valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars"
o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva
realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims.
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que
aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament
acordats.
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la
qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista.

Demora dels pagaments

EPÍGRAF 7: VARIS

Unitats d'obra defectuoses però acceptables
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les
obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar
amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la
d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini.
Assegurança de les obres
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la
recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els
objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del
Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El
reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En
cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import
per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu

suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses,
materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que
no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la
Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per
l'Arquitecte-Director.
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res
no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra.
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de
contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions.

1.
Características generales
Ver cuadro en planos de estructura.

Conservació de l'obra

2.
Ensayos de control exigibles al hormigón
Ver cuadro en planos de estructura.

Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el
cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del
Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva
bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta.
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està
obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi.
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi
guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos
necessari executar.
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini
expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques".
Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari,
edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega
a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a
indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista
amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança.

ANEXOS

ANEXO 1. EHE INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL

3.
Ensayos de control exigibles al acero
Ver cuadro en planos de estructura.
4.
Ensayos de control exigibles a los componentes del hormigón
Ver cuadro en planos de estructura.
5.

Cemento

Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro: Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y
químicos previstos en el RC-03. Durante la marcha de la obra:
Cuando el cemento esté en posesión de un sello o marca de conformidad oficialmente homologado no se realizarán
ensayos. Cuando el cemento carezca de sello o marca de conformidad se comprobará al menos una vez cada 3 meses de
obra; como mínimo 3 veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el director de obra, se comprobará al
menos: perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen,
según RC-03.
6.

Agua de amasado

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían las condiciones de suministro,
y cuando lo indique el director de obra se realizarán los ensayos del artículo correspondiente de la EHE.

CLÀUSULA FINAL:

7.

El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quadruplicat exemplar, un
per cada una de les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col·legi
d'Arquitectes el qual es convé que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies.

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones de suministro o se vayan a
emplear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre que lo indique el director de obra se
realizarán los ensayos de identificación mencionados en los artículos correspondientes a las condiciones fisicoquímicas,
fisicomecánicas y granulométricas de la EHE.

Áridos

ANEXO 2. DB-HE AHORRO DE ENERGÍA
1. Condiciones técnicas exigibles a los materiales aislantes
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de calor. A tal efecto, y en
cumplimiento del artículo 4.1 del DB-HE-1 del CTE, el fabricante garantizará los valores de las características higrotérmicas,
que a continuación se señalan:
Conductividad térmica: definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso establezca la norma
UNE correspondiente.
Densidad aparente: se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos fabricados.

Permeabilidad al vapor de agua: deberá indicarse para cada tipo, con indicación del método de ensayo para cada
tipo de material establezca la norma UNE correspondiente.
Absorción de agua por volumen: para cada uno de los tipos de productos fabricados.
Otras propiedades: en cada caso concreto según criterio de la dirección facultativa, en función del empleo y
condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podrá además exigirse:
Resistencia a la comprensión.
Resistencia a la flexión.
Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.
Deformación bajo carga (módulo de elasticidad).
Comportamiento frente a parásitos.
Comportamiento frente a agentes químicos.
Comportamiento frente al fuego.
2. Control, recepción y ensayos de los materiales aislantes
En cumplimiento del artículo 4.3 del DB-HE 1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes condiciones:
El suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las
condiciones particulares que figuran en el presente proyecto.
El fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizará los ensayos y
controles que aseguran el autocontrol de su producción.
Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por sello o marca de calidad, por lo que podrá realizarse
su recepción, sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.
3.

Ejecución

Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los planos del presente
proyecto complementados con las instrucciones que la dirección facultativa dicte durante la ejecución de las obras.
4.

Obligaciones del constructor

El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones del
presente proyecto.
5. Obligaciones de la dirección facultativa
La dirección facultativa de las obras, comprobara que los materiales recibidos reúnen las características exigibles, así como
que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento delos
articules 4.3 y 5.2 del DB-HE 1del CTE.
ANEXO 3.NBE-CA-88 CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS

1. Características básicas exigibles a los materiales
El fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción ,f, para las frecuencias preferentes y el coeficiente
medio de absorción, m, del material. Podrán exigirse además datos relativos a aquellas propiedades que puedan interesar
en función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestión.
2. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas

Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto: se justificara preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante
utilizarse los métodos de cálculo detallados en el anexo 3 dela NBE-CA-88.
3. Presentación, medidas y tolerancias
Los materiales de uso exclusivo como aislante o como condicionantes acústicos, en sus distintas formas de presentación, se
expedirán en embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las
características señaladas en los apartados anteriores.
Así mismo el fabricante indicara en la documentación técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias delos mismos.
Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones correspondientes para su correcta ejecución, que deberá
correr a cargo de personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades especificadas por el fabricante.
4.

Garantía delas características

El fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. Esta garantía se materializará
mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente deben llevar los productos según el epígrafe anterior.
5.

Control, recepción y ensayo de los materiales

5.1. Suministro delos materiales
Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustándose a
las condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecución.
Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas anteriormente en sus productos, realizaran
los ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su producción.
5.2.
Materiales con sello o marca de calidad
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la garantía por parte del fabricante del
cumplimiento de los requisitos y características mínimas exigidas en esta norma para que pueda realizarse su recepción sin
necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.
5.3.
Composición de las unidades de inspección
Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricación. La superficie de cada
unidad de inspección, salvo acuerdo contrario, la fijará el consumidor.
5.4.
Toma de muestras
Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomaran de productos de la unidad de inspección
sacadas al azar.
La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la norma de ensayo correspondiente.
5.5.
Normas de ensayo
Las normas UNE que a continuación se indican se emplearan para la realización de los ensayos correspondientes. Así mismo
se emplearan en su caso las normas UNE que la comisión técnica de aislamiento acústico del IRANOR CT-74,redacte con
posterioridad a la publicación de esta NBE.
Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/1, UNE 74040111, UNE 740401111, UNE 74040/IV y UNE 74040N.
Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040NI,UNE 74040Nll y UNE 74040Nlll. Ensayo de materiales absorbentes
acústicos: UNE 70041.
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880.
6.

Laboratorios de ensayos

Los ensayos citados, de acuerdo con las normas UNE establecidas, se realizarán en laboratorios reconocidos a este fin por el
ministerio correspondiente.
ANEXO 4. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
1. Condiciones técnicas exigibles a los materiales

Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego,
de acuerdo con el Real Decreto 31212005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación delos productos de
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar
incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005, deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los
oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados.
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados),
serán clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando en un certificado el periodo de validez del
ignifugado.
Pasado el tiempo de validez del ignifugado, el material deberá ser sustituido por otro de la misma clase obtenida
inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de
ignifugación.
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que
corresponda al material sin ignifugación . Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta.
2. Condiciones técnicas exigibles a los elementos constructivos
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un tiempo, t, durante el cual
dicho elemento es capaz de mantener las características de resistencia al fuego, estas características vienen definidas por la
siguiente clasificación: capacidad portante (R),integridad (E),aislamiento (l), radiación (W), acción mecánica (M),cierre
automático (C), estanqueidad al paso de humos (S),continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P o
HP),resistencia a la combustión de hollines (G),capacidad de protección contra incendies (K), duración dela estabilidad a
temperatura constante (D), duración dela estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH),
funcionalidad delos extractores mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad delos extractores pasivos de humo y calor (B).
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificara mediante los ensayos descritos en las
normas UNE que figuran en las tablas del Anexo Ill del Real Decreto 312/2005.
En el anejo C del DB-SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia delos
elementos de hormigón ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura.
En el anejo D del DB-SI del CTE se establece un método simplificado para determinarla resistencia delos elementos de acero
ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura.
En el anejo E del DB-SI del CTE se establece un método simplificado de calculo que permite determinarla resistencia al fuego
de los elementos estructurares de madera ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura.
En el anejo F del DB-SI del CTE se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de fábrica de ladrillo cerámico
o silicocalcáreo y delos bloques de hormigón, ante la exposición térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura.
Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condición de resistentes al fuego (RF), así como de su
tiempo, t, en minutos, durante el cual! mantiene dicha condición.
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentarla resistencia ante el fuego de los
elementos constructivos, deberán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el
fuego que figuren en su documentación.
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de los mismos su
clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan.
La realización de dichos ensayos, deberá llevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la
administración del estado.

3. Instalaciones
3.1.
Instalaciones propias del edificio
Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB-SI 1 Espacios ocultes. Paso de
instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios.
3.2.
Instalaciones de protección contra incendies. Extintores móviles
Las características, criterios de calidad y ensayos delos extintores móviles, se ajustaran a lo especificado en el Reglamento
de Aparatos a Presión así como a las siguientes normas: UNE 23-110175, UNE 23-110/80 y UNE 23-110/82.
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor:

-

Extintores de agua.
Extintores de espuma.
Extintores de polvo.
Extintores de anhídrido carbonizo (C02).
Extintores de hidrocarburos halogenados.
Extintores específicos para fuegos de metales.

Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, espumas o hidrocarburos
halogenados, se ajustaran a las siguientes normas: UNE 23-601/79, UNE 23-602/81 y UNE 23-607/82 .
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110175, estará consignada en la etiqueta
del mismo.
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor
dispondrá de un medio de transporte sobre ruedas.
Se instalara el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la norma UNE 23-010/76.
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre
los distintos agentes extintores.
Los extintores se situaran conforme a los siguientes criterios:
Se situaran donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas delos locales y
siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso.
Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la norma UNE 23-033-81.
Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la
parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m del suelo.
Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar protegidos.
4. Condiciones de mantenimiento y uso
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB-SI 4 Detección, control y extinción del incendio, deberán conservarse
en buen estado.
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento
exigibles, según lo que estipule el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
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B - MATERIALS
B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 - LÍQUIDS
B011 - NEUTRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la
confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que
compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats
que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta
presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
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
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua
per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de
disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el
compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE
83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B031 - SORRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B031U210.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus
de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els
elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels
materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els
que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de formigons
estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint
una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític;
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <=
0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi
tingui una absorció d'aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en
primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi
es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el
tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ Material retingut acumulat, en % en pes, en els tamisos ¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦ ¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦ 0 ¦ 4 ¦ 16 ¦ 40 ¦ 70 ¦ 77 ¦ (1) ¦
¦Inferior¦ 15 ¦ 38 ¦ 60 ¦ 82 ¦ 94 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+----------------------------------------------------------------------------+

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6%
en pes
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- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en
pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10%
en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamís ¦ Percentatge en ¦ Condicions ¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa ¦ ¦
¦ mm ¦ pel tamís ¦ ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ 5,00 ¦ A ¦ A = 100 ¦
¦ 2,50 ¦ B ¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦ 1,25 ¦ C ¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦ 0,63 ¦ D ¦ 15 <= D <= 70 ¦
¦ 0,32 ¦ E ¦ 5 <= E <= 50 ¦
¦ 0,16 ¦ F ¦ 0 <= F <= 30 ¦
¦ 0,08 ¦ G ¦ 0 <= G <= 15 ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres ¦ ¦ C - D <= 50 ¦
¦ condi- ¦ ¦ D - E <= 50 ¦
¦ cions ¦ ¦ C - E <= 70 ¦
+-------------------------------------------------+

Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més
desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl
o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació
mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l’ús al que es pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible
segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de
temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han
d'emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
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.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el
que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el
producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:
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- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà
mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de
l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres
mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el
compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder
determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del ubministra de l'àrid, per
comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a
verificar la conformitat de les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres
per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla,
assoleixi les condicions exigides.
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:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no
s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de
treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin
l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el
següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <=
0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de
poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del
tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos
components però sense els fins.
S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la
fabricació de formigó d'ús no estructural.
____________________________________________________________________________

CONSULTORS D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA S.L.P. CIF: B-67019836 . C/Còrsega 211 bis 6-3 . 08036 Barcelona . Tel: 93 667 24 52
60

B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B032 - SAULONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0321000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de poder barrejar-se amb aigua
sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura, per altres capes de ferm, o que puguin contaminar.
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries estranyes.
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 (UNE 7050).
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què
intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149): < 50
Índex CBR (NLT-111): > 20
Contingut de matèria orgànica: Nul
Mida del granulat:
- Sauló garbellat: <= 50 mm
- Sauló no garbellat: <= 1/2 gruix de la tongada
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
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva
execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),
- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8)
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:
- Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
- Humitat natural (UNE EN 1097-5)
- 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)
- 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 freqüència dels assaigs si considera que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de
recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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:

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no
s'autoritzarà l'ús del material corresponent.
____________________________________________________________________________
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B03D - TERRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B03D1000,B03D5000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació.
S'han considerat els tipus següents:
- Terra seleccionada
- Terra adequada
- Terra tolerable
- Terra sense classificar
TERRA SENSE CLASSIFICAR:
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu ús i els que es defineixin a la partida d'obra on
intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la DF.
TERRA SELECCIONADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 0,2%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2%
Mida màxima : <= 100 mm
Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < =15%
o en cas contrari, ha de complir:
- Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80%
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < 75%
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 25%
- Límit líquid (UNE 103-103): < 30%
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): < 10
Índex CBR (UNE 103502):
- Coronament de terraplè: >= 5
- Nucli o fonament de terraplè: >= 3
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 3
TERRA ADEQUADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 1%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2%
Mida màxima : <= 100 mm
Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80%
Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 35%
Límit líquid (UNE 103103): < 40
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir:
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 4
Índex CBR (UNE 103502):
- Coronament de terraplè: >= 5
- Nucli o fonament de terraplè: >= 3
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10
- En reblert localitzat per a trasdós d'obra de fàbrica: >= 20
TERRA TOLERABLE:
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101):
- Material que passa pel tamís 20 UNE: > 70%
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE: >= 35%
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 2%

Contingut guix (NLT 115): < 5%
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114): < 1%
Límit líquid (UNE 103103): < 65%
Si el límit líquid és > 40, ha de complir:
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 73% (Límit líquid-20)
Assentament en assaig de colapse (NLT 254): < 1%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa
Inflament lliure (UNE 103-601): < 3%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500)
Índex CBR (UNE 103502):
- Nucli o fonament de terraplè >= 3
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en tota l'àrea de treball.
S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no se n'alterin les condicions.
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/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y
cimentaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS
Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva
execució, es realitzaran amb una freqüència d'1 cada 5.000 m3 els següents assaigs d'identificació del material:
- Assaig granulomètric (UNE 103101)
- Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103-103 i UNE 103104)
- Matèria orgànica (UNE 103204).
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500)
- Assaig CBR (UNE 103502)
OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS
Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva
execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material cada 2500 m3:
- Assaig granulomètric (UNE 103101)
- Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204)
- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114)
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500)
- Assaig CBR (UNE 103502)
Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (UNE 103501) com a referència al control
de compactació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no
s'autoritzarà l'ús del material corresponent en l'execució.
____________________________________________________________________________
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B06NN14C.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la durabilitat del formigó
estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria
requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials següents:
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó estructural al procés
d'abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM
II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- 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
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques adequades. S'ha
de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08
amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics.
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les
prescripcions de l'EHE-08.
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
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.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es recomanable que la mida
màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment: >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes: ± 3%
- Contingut de granulats, en pes: ± 3%
- Contingut d'aigua: ± 3%

- Contingut d'additius: ± 5%
- Contingut d'addicions: ± 3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver
iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la
composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Data i hora de lliurament
- Quantitat de formigó subministrat
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons de neteja i HNE- per a
formigons no estructurals), la resistència a compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del
granulat.
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:
- Tipus i contingut de ciment
- Relació aigua ciment
- Contingut en addicions, si es el cas
- Tipus i quantitat d'additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats
- Identificació del lloc de subministrament
- Identificació del camió que transporta el formigó
- Hora límit d'ús del formigó
OPERACIONS DE CONTROL:
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.
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Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos
valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
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.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B07 - MORTERS DE COMPRA
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0710250.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que en afegir-li aigua forma una pasta
fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat
porós.
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 orgànics 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 càrregues minerals, que s'han de barrejar
amb aigua just abans d'utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i
càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu
enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un o més components.
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D'adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats).
ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
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- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi
en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del
lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7
MORTER POLIMÈRIC:
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.
Granulometria: 0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a
fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura
especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que
figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada pel
fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes.

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
- Temps d'us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)
- Absorció d'aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (UNE-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:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
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
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
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para
albañilería.
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÈRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos per a la construcció:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
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- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Instruccions d'us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla
- Mètode d'aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d'aplicació
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació
escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions
predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de
recepta):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI,
POLIMÈRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter
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 l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal
d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions
exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element
corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.
____________________________________________________________________________
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B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8ZA3000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format per una solució de
poliamina, poliamida o d'altres
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli de llinosa
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o modificades
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser barrejades amb
un activador
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè amb dissolvents i
altres additius
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa bàsicament de tensioactius aniònics
i sabons.
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, impermeable, de resistència
química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics
- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els seus productes derivats, mitjançant
el control dels organismes que destrueixen o alteren la fusta, classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos
- Solució de silicona
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius modificadors de la
brillantor
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen
amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats
- Vernís de poliuretà de dos Componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o modificades, que
catalitzen en ser mesclades amb un isocianat
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de la lluentor,
dissolt en dissolvents adequats
VERNÍS:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de
deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
VERNÍS GRAS:
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.
VERNÍS SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 5 h
- Totalment sec: < 12 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats
VERNÍS DE POLIURETÀ:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 10 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦ ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat: ¦ 100% ¦ 100% ¦
¦Impacte directe o indirecte: ¦ ¦ ¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦ Bé ¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48033): Fins a 250°C
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Temps d'inducció de la mescla: 15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29): 2 - 8 h
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VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
VERNÍS FENÒLIC:
Temps d'assecatge a 20°C: 6 - 12 h
VERNÍS D'UREA-FORMOL:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 3 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
BREA EPOXI:
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 16 02 26).
Relació resina epoxi/quitrà: 40/60
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44): > 30°C
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29): >= 18 h
Gruix de la capa (INTA 16 02 24): >= 100 micres
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04): Ha de complir
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01): Ha de complir
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments.
- Pigment: >= 26% de mini de plom electrolític
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11): >= 99,6%
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 25°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): > 3
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 6 h
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03): > 18 kN/m3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: > 4 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68): >= 150 h
- Adherència (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h

- Totalment seca: < 18 h
Pes específic a 20°C: > 23 kN/m3
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 23°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 45 min
- Totalment seca: < 4 h
Pes específic a 20°C: > 17,3 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 2 h
Pes específic a 20°C: > 13,5 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de
deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Al tacte: < 30 min
- Totalment seca: < 2 h
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de
deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 1 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Gruix de la capa: 4 - 10 micres
- Adherència (UNE 48032): <= 2
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:
Dilució del 25 al 50%
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat pH (c.c.): 10,5
PINTURA DECAPANT:
Ha de ser d'evaporació ràpida.
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:
Temps d'assecatge: <= 30 min
Temps d'assecatge per a repintar: > 8 h

CONSULTORS D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA S.L.P. CIF: B-67019836 . C/Còrsega 211 bis 6-3 . 08036 Barcelona . Tel: 93 667 24 52
68

Pes específic: 13 kN/m3
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs.
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.
Adherència (UNE 48-032): <= 2
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:
pH sobre T.Q.:7,75
SEGELLADORA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments.
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha
de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 60 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 30 min - 4 h
- Totalment seca: < 12 h
- Rendiment per a una capa de 60 micres: > 10 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
SOLUCIÓ DE SILICONA:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha d'impregnar bé les superfícies
poroses sense deixar pel·lícula.
Rendiment: > 3 m2/l
Temps d'assecatge al tacte a 20°C: < 1 h
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de
preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Acabat, en el vernís
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat

- Toxicitat i inflamabilitat
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les
especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT.
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el
seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat,
ha d'aportar-ne la documentació corresponent Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
- Assaigs sobre pintura líquida:
- Dotació de pigment
- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11
- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227
- Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista
haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats
dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A
- Índex d'anivellament INTA 160289
- Índex de despreniment INTA 160.288
- Temps d'assecat INTA 160.229
- Envelliment accelerat INTA 160.605
- Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista
haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment
corresponents.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS
METÀL·LICS:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal
estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la
inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a
controlar el 100% del subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del
material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt
sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar
una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris.
____________________________________________________________________________

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B96 - MATERIALS PER A VORADES
B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B96512C0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les
superfícies exteriors a les que delimita.
S'han considerat els tipus següents:
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa superficial
S'han considerat les formes següents:
- Recta
- Corba
- Recta amb rigola
- Per a guals
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 poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i
aprovada pel comprador.
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 ha de ser: Alçària x amplària.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Classes en funció de la resistència climàtica:
- Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorció d'aigua
- Classe 2 (marcat B): <= 6% d'absorció d'aigua
- Classe 3 (marcat D): valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig glaç-desglaç; cap valor unitari > 1,5
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:
- Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aquesta característica
- Classe 3 (marcat H): <= 23 mm
- Classe 4 (marcat I): <= 20 mm
Classes en funció de la resistència a flexió:
- Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa
- Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa
- Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han
de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:
- Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm
- Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm
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- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ±2,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ± 4 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- Identificació del producte
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de
constar la següent informació:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data de producció
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús.
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe:
A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de
la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de
la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció del
certificat de qualitat del fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de realitzar els següents
assaigs:
- Resistència a flexió (UNE-EN 1340)
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1340)
- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3)

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin
acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas
d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se
irregularitats, fins al 100% del subministrament.
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de
valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar
contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues
resulten conformes a l’especificat.
____________________________________________________________________________
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E22 - MOVIMENTS DE TERRES
E225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, forats d'excavacions o
esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació,
prèviament al seu reblert.
S'han considerat els tipus següents:
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o
demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o
demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, per a drenatges
- Repàs i piconatge d'esplanada
- Repàs i piconatge de caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat
- Compactació de les terres o sorres
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels nivells
- Aportació del material
- Reblert i estesa per tongades succesives
Repàs i piconatge:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una plataforma amb terres
superposades, o el reblert d'una rasa.
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.
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).
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al dels terrenys
adjacents al seu mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF d'acord amb el terreny
adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha de complir:

- Mida del granulat: <= 76 mm
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050): <= 5%
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: - 25 mm
- Planor: ± 15 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:
- 0°C en reblert o estesa de grava
- 2°C en terraplenat amb terres adequades
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments.
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de granota).
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGES:
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
REPÀS I PICONATGE:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin compactar amb l'equip habitual, s'han
d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la densitat de compactació especificada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.
REPÀS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
____________________________________________________________________________
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F22113L2.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny
- Excavació per a caixa de paviment
- Excavació per a rebaix
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50
sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser
foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la
compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb navalla, que
té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de resistència
a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants de l'obra
permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres condicionants de
l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina
per a aquesta funció.

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que
puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel procés de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de
deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les
terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida,
amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Angle del talús: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la
DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de
l'excavació.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús
de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. No inclou la tala d'arbres.
EXCAVACIÓ:
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m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material
ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
____________________________________________________________________________

G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G22 - MOVIMENTS DE TERRES
G221 - EXCAVACIONS EN DESMUNT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2214101.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavació en zones de desmunt formant el talús corresponent i càrrega sobre camió.
S'han considerat els tipus d'excavació següents:
- Excavació en terra amb mitjans mecànics
- Excavació en terreny de trànsit amb escarificadora
- Excavació en roca mitjançant voladura
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió
Excavacions amb explosius:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades
- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius
- Càrrega i encesa de les barrinades
- Control posterior a l'explosió de les barrinades
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50
sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser
foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny vegetal, el que té un contingut de matèria orgànica superior al 5%.
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:
S'aplica a explanacions en superfícies grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o camions.
La superfície obtinguda de l'excavació s'ha d'ajustar a les alineacions, pendents i dimensions especificades en la DT o en el
seu defecte, les determinades per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
EXCAVACIONS EN ROCA:
S'aplica a desmunts de roca, sense possibilitat d'utilitzar maquinària convencional.
La superfície obtinguda ha de permetre el drenatge sense que es produeixin entollaments.
No s'han de produir danys sobre la roca no excavada.
TERRA VEGETAL:
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en la superfície i gruix definits en la DT o, en el seu defecte, l'especificat per la
DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
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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.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
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'han de prendre les precaucions necessàries per a no disminuir la resistència o estabilitat del terreny no excavat.
S'ha d'atendre a les característiques tectónic-estructurals de l'entorn i a les possibles alteracions en el drenatge i cal adoptar
les mesures necessàries per tal d'evitar els fenòmens següents:
- Inestabilitat de talussos en roca o de blocs de roca, deguts a voladures inadequades
- Esllavissaments produïts per descalçament de la base de l'excavació
- Entollaments deguts a drenatge defectuós de les obres
- Talussos provisionals excessius
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
Els elements de desguàs s'han de disposar de forma que no produeixin l'erosió dels talussos.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olor a gas, etc.) o quan l'actuació pugui afectar a les construccions veïnes, s'han de
suspendre les obres i avisar a la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
En el cas d'excavació de terra vegetal, en el cas en que es vulgui utilitzar en l'obra (recobriment de talussos, etc.), s'ha
d'emmagatzemar separada de la resta de productes de l'excavació.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
A la vora d'estructures de contenció prèviament realitzades, la màquina ha de treballar en direcció no perpendicular a ella i
deixar sense excavar una zona de protecció d'amplària >= 1 m que s'haurà d'extreure després manualment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials, especialment a la vora dels talussos.
Els treballs de protecció contra l'erosió de talussos permanents (mitjançant cobertura vegetal i cunetes), s'han de fer com
més aviat millor.
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a la vora de l'excavació.
L'excavació s'ha de fer per franges horitzontals.
EXCAVACIONS EN ROCA:
En excavacions per a ferms, s'ha d'excavar 15 cm o més, per sota de la cota inferior de la capa més baixa del ferm i s'ha de
reblir amb material adequat.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els
talussos.
En cas de detecta zones inestables s'han d'adoptar les mesures de correcció necessàries d'acord amb les instruccions de la
DF.
EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS:
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius i dels detonadors.
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el tipus d'estructures properes i la
separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a
realitzar, s'ha de fer segons el que determina l'UNE 22381.
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE 22381 en funció del tipus
d'estructura existent en les proximitats, classificada segons els grups definits en l'article 3 de la mateixa norma.
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de seguretat necessàries.

L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies
ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou programa de voladures.
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, detonadors i explosius, s'han
de regir per les disposicions vigents, complementades amb les instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF.
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb explosius.
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les descàrregues amb prou
antelació per a evitar possibles accidents.
La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos.
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada a l'ús definitiu previst.
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar retinguda, s'han de reblir
aquestes cavitats amb material adequat.
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha d'utilitzar detonadors de
microretard per a l'encesa.
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%.
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de ser designat especialment per
la DF.
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments, travaments dels
cartutxos d'explosiu, etc.
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les mesures oportunes,
utilitzant l'explosiu adequat.
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense prendre precaucions
especials aprovades per la DF.
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte.
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar la detonació dels mateixos per
mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic
que no propagui la flama.
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada teòricament.
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la càrrega de les barrinades, si no
ho autoritza explícitament la DF.
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega.
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF.
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, inclús a l'aire lliure.
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar al començament del cordó, amb
el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació.
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la mateixa persona que va preparar
l'enceb.
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió.
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la flama.
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin espurnes o càrregues
elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels
cartutxos, els cordons o les metxes.
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades.
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament senyalitzada.
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos estan sota vigilància per
mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques.
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball.
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està resguardat. Ha de ser l'últim
en deixar el tall i posar-se a resguard.
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant especial atenció a la possible
existència de barrinades fallides.
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un d'ells pugui provocar
projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF.
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No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb l'autorització expressa de
la DF i seguint les seves indicacions.
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha
de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre primer.
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat menys detonacions que
barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora.
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de neutralitzar el més aviat possible
seguint les indicacions de la DF.
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació.
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents estranyes. No s'han d'encebar
explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es produeixin tempestes.
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. No poden estar en contacte
amb elements metàl·lics.
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser disparats amb seguretat.
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per a l'accionament de l'explosor.
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit.
L'artiller ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia han de ser homologats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material
ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.
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 de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los
capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los
capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera
____________________________________________________________________________

G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G22 - MOVIMENTS DE TERRES
G226 - TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2265212.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que permeten la utilització de
maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres superposades.
S'han considerat els tipus següents:
- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterior de les terres
- Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterior de les terres
- Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament
- Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació posterior
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Execució de l'estesa
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents:
- Posada en obra en condicions acceptables
- Estabilitat satisfactòria
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en el fonament i nucli es pot
utilitzar a més el tolerable.
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG 3/75 Modificat per
ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i zones laterals).
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria orgànica o amb qualsevol
altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM
1382/2002.
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o d'aportació, i a més, també es podran
fer servir els productes provinents de processos industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3.
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial de la mostra al realitzar l'assaig
segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa.
Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a
adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i
de nivells freàtics.
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de referència compresa entre
el 1 i el 3%.
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a qualsevol zona del terraplè, es podran
utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi
especial aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ús.
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o seleccionades.
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es disposen.
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L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents inferiors a 1:2.
Gruix de cada tongada : >= 3/2 mida màxima material
Pendent transversal de cada tongada: 4%
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357):
- Fonament, nucli i zones exteriors:
- Sòls seleccionats : >= 50 MPa
- Resta de sòls : >= 30 MPa
- Coronament:
- Sòls seleccionats : >= 100 MPa
- Resta de sòls : >= 60 MPa
Grau de compactació: >= 95% PM
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm
Toleràncies d'execució:
- Variació en l'angle del talús: ± 2°
- Espessor de cada tongada: ± 50 mm
- Nivells:
- Zones de vials: ± 30 mm
- Resta de zones: ± 50 mm
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig
Pròctor):
- Sòls seleccionats, adequats o tolerables: - 2%, + 1%
- Sòls expansius o colapsables: - 1%, + 3%
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del terreny i que ha estat buidada
en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m.
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat.
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les condicions de drenatge o estanquitat
ho permetin, que les característiques del terreny siguin les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de
compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta substància haurà de
ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 2% de matèria orgànica; per a un
contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra.
Gruix: >= 1 m
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ:
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació.
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, corresponent a les condicions de
compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes de resistència, deformabilitat i
posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial.
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3.
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l'assaig segons UNE 103601. Aquests
es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant
la construcció, depenent de la funcionalitat del terraplè, les característiques de permeabilitat de la coronació i espigons, el
inflament lliure, i les condicions climàtiques.
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de referència
compresa entre el 1 i el 3%.
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut en aquesta
substància haurà d'estar entre:
- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució

- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge i impermeabilització
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè.
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 5% de matèria orgànica per a la
zona del nucli.
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ:
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més de 50 cm, i amb un gruix de 2
tongades com a mínim.
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de suport sigui l'adient per a
l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE
103502).
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials naturals o tractats, sempre que
compleixin les condicions de capacitat de suport exigides.
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% en sulfats solubles, la
coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de terraplè.
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta substància haurà de
ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria orgànica.
PEDRAPLENS:
El gruix màxim de les tongades, un cop compactades, haurà de ser <= 1,35 m o <= a 3 cops la mida màxima de l'àrid. En tot
cas, el gruix de la tongada haurà de ser sempre superior a 3/2 de la mida màxima del material a utilitzar.
La superfície de les tongades haurà de tenir una pendent transversal al voltant del 4%, per a assegurar l'evacuació de les
aigües sense perill d'erosió i evitar la concentració d'abocaments.
S'ha d'aconseguir una correcta compactació del pedraplè, i per a fer-ho, es compactarà una franja d'una amplada mínima de
2 metres des del canto del talús, en tongades més primes i mitjançant maquinària apropiada. No obstant, si el Contractista
ho sol·licita, i ho aprova la DF, es podrà realitzar un altre mètode, en el que es dotarà al pedraplè d'un sobreample d'1 o 2
metres, que permetin operar amb la maquinària de compactació de manera que el pedraplè teòric quedi amb la
compactació adequada.
En la zona de transició el gruix de la tongada ha de ser decreixent des de la part més baixa fins la part superior. Entre dues
tongades successives cal que es compleixi que:
I15/S85 < 5
50/S50 < 25
essent Ix l'obertura del tamís per al X% en pes del material de la tongada inferior, i Sx l'obertura del tamís per al X% en pes
del material de la tongada superior.
Característiques del pedraplè:
- Zona de transició: < 3 mm
- Per la resta: < 5 mm
- Assentament produït per l'última passada serà < 1% del gruix de la capa a compactar mesurat després de la primera
passada
- Assaig amb placa de càrrega (NLT 357): els resultats a exigir en aquest assaig seran indicats en el Projecte o pel Director de
les obres.
- Assaig de petjada (NLT 256):
- Porositat del terraplè: < 30% (4 passades com a mínim del corró compactador)
Toleràncies de la superfície acabada:
Les superfícies acabades del nucli i de la zona de transició es comprovaran amb estaques anivellades fins a precisió de
centímetres, situades en l'eix i a banda i banda dels perfils transversals definits, amb una separació màxima de 20 m. Per a
trams de longitud inferior a 100 m, es calcularà la diferència entre les cotes reals dels punts controlats i els seus valors
teòrics (plànols), considerant-se positives les diferències de cota corresponents a punts situats per sobre de la superfície
teòrica. Els valors extrems, màxim positiu (D) i màxim negatiu (d), han de complir les següents condicions:
- Condició 1: (D+d)/2 <= E/5 (E = gruix de l'última tongada)
- Condició 2: (-E/2) <= (D+d)/ 2
- Condició 3: (D-d)/ 2 < 5 cm (nucli); < 3 cm (zona de transició)
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha
d'especificar, com a mínim:
- Maquinària prevista
- Sistemes de transport
- Equip d'estesa i compactació
- Procediment de compactació
En el cas del reblert de tot-ú, l'aprobació de la DF del métode de treball proposat pel contractista, estarà condicionada al
resultat d'un assaig en obra, que ha de complir les condicions definides en l'art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per ORDEN
FOM 1382/2002).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topogràfiques.
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de l'escarificació la definirà el Projecte, però la
DF també la podrà definir en funció de la naturalesa del terreny.
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes per estar el menor temps
possible exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin proteccions.
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix mínim necessari per tal de
suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i compactació de terres.
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final.
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar la posada en obra de les tongades,
sempre i quan ho indiqui el Projecte.
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i la densitat a assolir no ha de
ser inferior a la del terreny circumdant.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres sistemes que garanteixin la
unió amb el nou terraplè.
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat.
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la maquinària.
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits en la DT, considerant el tipus
de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de l'obra.
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de
manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a l'apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins
a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o
d'altres procediments adients.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha d'escarificar afegint la tongada
següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui l'adient.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels resultats del assaigs
realitzats a l'obra.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de l'aigua reconduïda fora del
terraplè.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de sanejar
d'acord amb les instruccions de la DF.
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit en l'article 304 del PG
3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme.
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es seguiran les indicacions de
la DF per tal de garantir la correcte estabilitat.
El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació.
En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de
materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
3
m de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control d'execució inclou les operacions següents:
- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient.
- Humectació o dessecació d'una tongada.
- Control de compactació d'una tongada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Definició i comprovació del procés de compactació. Determinació de l'assentament patró o assentament corresponent a la
compactació desitjada i del nombre de passades òptim de l'equip de compactació.
Determinació de la granulometria (UNE 7-139) tant del material excavat com del material estès, i la granulometria i densitat
del material compactat. Es prendran mostres de volum no inferior a 4 m3 i s'efectuaran al menys, 10 assaigs de cada tipus.
Per a obtenir les dades corresponents al material compactat, es realitzaran calicates de 4 m2 de superfície com a mínim, que
afectaran a tot el gruix de la tongada corresponent. Es realitzarà una inspecció visual de les parets de les calicates.
Control del gruix de les tongades abans de compactar i mesura aproximada de l'amplada de les mateixes.
Per a cada lot, es realitzaran les següents operacions de control, cada 2500 m2 o fracció diària compactada:
- Determinació in situ de la humitat del sòl (NLT 103)
- Assaig de placa de càrrega de 60 cm de diàmetre, realitzat in situ (DIN 18134)
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els talussos definits
als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació exigit, els assaigs de control s'han de realitzar en la zona del terraplè
estructural.
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PEDRAPLENS:
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.
Les plaques de càrrega es realitzaran en punts representatius, no afectats per partícules d'una grandària que pugui afectar a
la representativitat de l'assaig.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base d'assentament.
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Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància fonamental en el
control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l'estesa.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes
justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions establertes al plec de
condicions.
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de
condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i
el 30% restant no podrà tenir una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF.
En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o substitució del material. En
general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament
localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost els
errors que s'hagin produït.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
PEDRAPLENS:
Els resultats de les mesures s'interpretaran subjectivament i amb amplia tolerància. La DF decidirà si aprovar, modificar o
rebutjar el mètode de treball.
La variació de les característiques dels materials a utilitzar podrà ser motiu suficient per replantejar el mètode de treball.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Vigilar i comprovar que l'estesa de les capes compleix les condicions del plec i els criteris fixats al tram de prova.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PEDRAPLENS:
Si no es compleix la condició 1, s'excavarà l'última tongada executada i es construirà una altra de gruix adequat.
Si no es compleix la condició 2, s'executarà una nova tongada de gruix adequat.
Per últim, si no es compleix la condició 3, s'afegirà una capa d'anivellació amb un gruix mínim no inferior a 15 cm sobre el
nucli, o a 10 cm sobre la zona de transició, constituïda per material granular ben graduat, de característiques mecàniques no
inferiors a les del material del pedraplè, i amb una mida màxima de 900 mm.
____________________________________________________________________________

G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G2A - SUBMINISTRAMENT DE TERRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2A11000.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable.
CONDICIONS GENERALS:
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de
la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________
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G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G2R - GESTIÓ DE RESIDUS
G2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2R3506A,G2R3CRE.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que
s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o
entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de
l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de
la DF.
TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a
reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del
residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que
calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%

- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció.
____________________________________________________________________________
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G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G2R - GESTIÓ DE RESIDUS
G2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2RA7LP1,G2RA75A1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització,
selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en
la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual
queda suspès segons la Llei 7/2011.
L’empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del
rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció.
____________________________________________________________________________

G9 - FERMS I PAVIMENTS
G93 - BASES
G932 - BASES DE SAULÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G932101F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base per a paviment, amb sauló.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
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).
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357):
- Esplanada (trànsit T3): >= 104 MPa
- Esplanada (trànsit T4-vorals): >= 78 MPa
- Subbase (trànsit T3): >= 80 MPa
- Subbase (trànsit T4-vorals): >= 60 MPa
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Planor: ± 10 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat.
Abans de la utilització d'un tipus de material, serà preceptiva la realització d'un tram de prova, per tal de fixar la composició i
forma d'actuació de l'equip compactador i per a determinar la humitat de compactació més adient al procediment
d'execució. La DF decidirà si es acceptable la realització d'aquesta prova com a part integrant de l'obra.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de
qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels assaigs
realitzats.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la
preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a
cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.
La compactació se ha d'efectuar contínua i sistemàticament. Si es realitza per franges, quan es compacti una d'elles
s'ampliarà la zona de compactat per a incloure com a mínim 15 cm de la franja anterior.
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Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o
estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal
d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin
d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción
Técnica de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada:
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 10 m
lineals com a màxim.
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució.
- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. Inspecció visual de
l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades d'execució i control de la
temperatura ambient.
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de l'existència de ruptura de peralt;
comprovació de l'amplada de la capa; revisió dels cantells de perfils transversals.
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) (NLT 330).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF.
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha d'assentar compleixi les exigències del plec
de condicions.
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o quan s'observi que
es produeix segregació o contaminació del material.
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de
condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per
sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l'especificat.

En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general,
es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els
assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa de rebuig.
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec
de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats.
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.
____________________________________________________________________________
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G9 - FERMS I PAVIMENTS
G96 - VORADES
G965 - VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G96512C5.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de vorada amb materials diferents.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó.
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):
- Amplària de la base de formigó: Gruix de la vorada + 5 cm
- Gruix de la base de formigó: 4 cm
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topogràfiques.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó.
Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:

Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________
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GR - MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL I JARDINERIA
GR1 - OPERACIONS PRÈVIES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GR11R150.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operació consistent en l'eliminació de la part aèria de les herbes d'un terreny.
S'han considerat les operacions següents:
- Desbrossada de vores de camins (en franges), o de terrenys
- Recollida de brossa amb mitjans manuals
S'han considerat els mitjans següents:
- Desbrossadora manual amb capçal de fil o de disc
- Desbrossadora muntada en tractor
- Desbrossadora autopropulsada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Senyalització i protecció de la vegetació a conservar, i els elements urbans
- Desbrossada del terreny en dues o més passades
- Recollida de la brossa
CONDICIONS GENERALS:
A la superfície desbrossada no hi ha d'haver plantes d'alçada superior a 10 cm. La superfície estarà neta de les restes dels
vegetals tallats.
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.
La superfície resultant ha de conservar la capa de sòl vegetal.
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.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de protegir els elements vegetals d'interès i 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'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
S'han de protegir arbres o altra vegetació que hagi de conservar-se amb tanques o proteccions, segons 'indiqui en la DT o,
en el seu defecte, per la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de suspendre els treballs i avisar a
la DF.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDIFICIS
K1 - TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ
K1A - TREBALLS D'INSPECCIÓ, ARQUEOLOGIA I INFORMACIÓ ESTAT EDIFICI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K1A25200.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Treballs per assolir el coneixement històric, les transformacions i preexistències, de les edificacions o restes de les mateixes,
objectes del projecte, mitjançant l'estudi de les restes arqueològiques del subsòl i de les estructures arquitectòniques que
s'hi relacionen.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Documentació de la intervenció arqueològica, amb informe preliminar amb memòria, annexos amb inventari,
documentació gràfica, plànols, base fotogràfica i estratigrafies del material arqueològic dels edificis analitzats i de les
excavacions realitzades, segons les normes de l'organisme corresponent, promotor de l'actuació.
- Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats o extraccions de terres i runes, amb presa de dades per a la
realització del informe final
- Jornada de tècnic arqueòleg de buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per a la realització del
informe final
- Jornada d'ajudant d'arqueòleg per a dibuix de buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per a la
realització de l'aixecament de l'excavació
- Cala de prospecció arqueològica en immoble d'interès històric de dimensions 1x1x1 m, excavada amb mitjans manuals o
mecànics per nivells naturals o artificials segons mètode arqueològic, presa de dades per a l'informe final, retirada de
paviment i reblert amb productes procedents de l'excavació sense compactat
- Prospecció arqueològica superficial en terreny obert, sense cales
- Prospecció arqueològica superficial en interior d'edificació, sense cales
- Aixecament d'estucat serigrafiat per a la seva reproducció
- Aixecament d'enrajolat per a la seva reproducció
- Aixecament de paviment de peces per a la seva reproducció
- Aixecament de motllura de guix amb cartró per a la seva reproducció
CONDICIONS GENERALS:
Propietat dels treballs:
Tots els estudis i documents que composen l'informe i la memòria seran propietat de l'organisme corresponent promotor de
l'actuació, la qual podrà reproduir-los, publicar-los o divulgar-los total o parcialment, o fer l'ús que consideri més adient de
la informació, segons les seves necessitats, esmentant sempre el seu autor o autors.
L'adjudicatari no podrà fer ús o divulgació d'aquests documents i estudis de forma total, parcial, directa, indirecta o
extractada, sense prèvia autorització de l'organisme promotor.
Nombre d'exemplars i normes de presentació del treball:
De l'informe i de la memòria ha de ser lliurat un exemplar, format per la documentació escrita
i gràfica.
La documentació escrita serà presentada en paper blanc de mida DINA/4 sense capçalera ni altres impresos,
mecanografiada a doble espai, deixant una marge a l'esquerre no menor de 3 cm per a la seva enquadernació.
Les planimetries i els dibuixos es realitzaran sobre un suport reproduïble i indeformable, preferentment en fulls d'una mida
que puguin ser plegat a format DIN A/4, deixant sempre el plec inferior dret totalment lliure per a col·locar el caixetí del
organisme competent, que serà lliurat a l'arqueòleg.
La documentació fotogràfica es presentarà, en el cas de les diapositives, degudament disposades en fulls classificadors. Les
fotografies en blanc i negre s'acompanyaran dels corresponents negatius.
El lliurament de l'informe preliminar i la memòria d'excavació l'han de fer personalment
l'arqueòleg director de l'excavació i el tècnic arqueòleg al responsable de l'organisme competent, en entrevista concertada
per endavant.
La memòria definitiva és lliurarà abans d'un any un cop acabada l'excavació.
Serà condició prèvia a l'inici de les obres comptar amb la necessària autorització de l'organisme competent.
REDACCIÓ DE L'INFORME PRELIMINAR I DE LA MEMÒRIA DELS TREBALLS ARQUEOLÒGICS REALITZATS:
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La documentació escrita dels treballs d'arqueologia, ha de comprendre l'informe preliminar i la memòria, on s'han de tractar
de forma succinta en el primer i detallada en la segona, els aspectes següents:
- La situació del jaciment, amb especificació el seu entorn geogràfic o urbanístic
- La descripció general de l'edificació i detallada del sector objecte d'intervenció
- La notícia històrico-constructiva de l'edificació, acompanyada d'una ressenya de les intervencions anteriors, tant
d'excavació com de restauració
- L'exposició dels motius de la intervenció i dels seus objectius, tant en relació al projecte de restauració, com a la
investigació històrica del propi jaciment
- La descripció del programa i del desenvolupament dels treballs
- La descripció de les restes i l'anàlisi de les mateixes, amb l'explicació de les seves fases històriques i de l'evolució
arquitectònica de les estructures
Annexos:
L'esmentada documentació ha d'anar acompanyada en la memòria de:
- El registre íntegre de les unitats estratigràfiques
- L'inventari i la classificació del material arqueològic moble, que ha de ser ordenat per unitats estratigràfiques i acompanyat
d'una explicació de les sigles utilitzades en la seva descripció, si s'escau
- La documentació fotogràfica amb l'inventari i la descripció de cada una de les còpies
- La documentació gràfica formada per les planimetries i els dibuixos del material moble, acompanyada d'un inventari
d'aquesta. Les escales gràfiques a emprar són 1/500 o superior en els plànols de situació i emplaçament, 1/200 o 1/100 en
els plànols de conjunt, i 1/20 o 1/10 en els dibuixos de detall
- Els resultats de les anàlisis de mostres o elements, en el cas que s'hagin realitzat
ARQUEÒLEG DIRECTOR:
Funcions de l'arqueòleg director, en els treballs de camp:
- La direcció dels treballs d'excavació
- El replantejament dels treballs a realitzar. L'àrea a excavar la fixarà l'organisme competent, d'acord amb l'arqueòleg
director de l'excavació
- El registre estratigràfic íntegre de les restes excavades
- La direcció de les feines de dibuix de les planimetries que descriguin de forma precisa i detallada tant les estructures com la
seqüència estratigràfica del jaciment, amb indicació de les cotes de profunditat, que s'hauran d'especificar en relació a una
cota zero determinada respecte el nivell del mar
- La direcció de les feines de neteja i el siglatge del material arqueològic moble
- La recollida de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau
- La direcció del reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositives a color dels aspectes generals i dels detalls significatius
del jaciment
- La coordinació de les tasques amb el tècnic arqueòleg i altres col·laboradors
- La coordinació amb la direcció facultativa de l'obra de restauració
- La distribució de la feina als operaris de l'excavació
CALA DE PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA:
S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el programa d'actuacions
arqueològiques, i els que, durant el procés d'excavació, determini el director de les excavacions arqueològiques.
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes constructives especialment si es treballa a la seva
base.
En finalitzar els treballs arqueològics, s'han de reblir les cales, amb sorra o terra, sense compactar.
AIXECAMENT D'ESTUCAT SERIGRAFIAT, D'ENRAJOLAT, DE PAVIMENT O DE MOTLLURA:
Cal confeccionar la documentació gràfica, dibuixos, fotografies, calques, etc., i plantilles de cartró, amb tota la informació
necessària per tal de poder reproduir l'element, a taller o a l'obra.
Cal dibuixar a escala 1:1, o 1:2 el detall de planta, alçat i seccions, i a escala 1:20 la composició general.
Cal indicar el color de cada element amb referència a la carta R.A.L.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CALA DE PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA:
Cal comunicar afectacions estructurals a la direcció de l'obra i demanar la seva supervisió pel tècnic competent.

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la
DF.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DOCUMENTACIÓ DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA, JORNADA DE SUPERVISIÓ D'ARQUEÒLEG DIRECTOR,
JORNADA DE TÈCNIC ARQUEÒLEG, JORNADA D'AJUDANT D'ARQUEÒLEG PER A DIBUIX:
Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT.
Respecte al control dels treballs i de la seva certificació, l'arqueòleg director no pot autoritzar canvis en els preus pactats ni
l'augment dels amidaments, sense autorització escrita del Cap del Servei de l'entitat promotora del projecte.
CALA DE PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material
ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols, s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions i entibacions.
PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA SUPERFICIAL:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
AIXECAMENT D'ESTUCAT SERIGRAFIAT, D'ENRAJOLAT, DE PAVIMENT O DE MOTLLURA:
m2 de superfície de cada mòdul tipus, que per repetició configurin el conjunt.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K219 - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2191202.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la
demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat,
identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
- Material sintètic i capa d'anivellació
- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigó
- Esglaó
- Revestiment d'esglaó
- Recrescut de morter de ciment
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de runa sobre camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què
es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha
d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells
d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de
l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col·locat, sense afectar la capa de
compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i elements
aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.
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 DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE
RECRESCUT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
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ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat 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
____________________________________________________________________________

K4 - ESTRUCTURES
K43 - ESTRUCTURES DE FUSTA
K43R - REPARACIÓ D'ESTRUCTURES DE FUSTA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K43RP20A.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparació d'elements estructurals de fusta.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Substitució d'elements estructurals de forma parcial
- Reparació de tram central o cap de biga (sistema beta o perfils d'acer)
- Tractament curatiu o tractament preventiu d'elements estructurals de fusta amb productes
protectors de la fusta tipus (TP8) amb matèries actives insecticides i fungicides
- Cinturó antitermític amb producte protector (TP8) en perímetre de l'edifici o en interior
de paraments verticals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Substitució d'elements:
- Preparació de la zona de treball
- Identificació dels elements a substituir, i dels llocs que cal apuntalar
- Col·locació dels puntals, arriostraments i entibacions necessàries per a eliminar les càrregues sobre la peça a substituir
- Extracció de la peça a substituir
- Col·locació i fixació provisional de la peça nova
- Execució de les unions
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
- Desmuntatge dels puntals, arriostraments i entibacions
Reparació de tram central o cap de biga sistema beta:
- Preparació de la zona de treball
- Identificació dels elements a reforçar, i dels llocs que cal apuntalar
- Col·locació dels puntals, arriostraments i entibacions necessàries per a eliminar les càrregues sobre la peça a reparar
- Sanejar la part de la fusta en mal estat
- Fer les perforacions per introduir els reforços de fibra de vidre
- Col·locació de les armadures de fibra de vidre i reblert amb morter de resines epoxi
- Reconstrucció de l'aspecte exterior de la fusta, tapant les perforacions que restin vistes amb massilla de fusta
- Desmuntatge dels puntals, arriostraments i entibacions, una vegada assolida la capacitat resistent del morter
Reforç de cap de biga amb perfils d'acer:
- Preparació de la zona de treball
- Identificació dels elements a reforçar, i dels llocs que cal apuntalar
- Col·locació dels puntals, arriostraments i entibacions necessàries per a eliminar les càrregues sobre la peça a reparar
- Sanejar la part de la fusta en mal estat
- Ancorar la placa d'acer a la paret
- Soldar els perfils d'acer a la placa i fixar-los a la biga de fusta amb els passadors
- Reblert de l'espai entre la biga de fusta i el perfil d'acer amb morter polimèric
- Desmuntatge dels puntals, arriostraments i entibacions, una vegada assolida la capacitat resistent del morter
Tractament curatiu o tractament preventiu d'elements estructurals de fusta amb productes protectors de la fusta tipus (TP8)
amb matèries actives insecticides i fungicides:
- Preparació de la zona de treball
- Neteja de la superfície a tractar: decapat de pintures o vernissos, arrencat de papers pintats i coles, repicat de revestiments
de guix o estucats, etc.
- Retirada d'aliments, inclosos els envasats, de les zones afectades pel tractament
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- Inspecció intensiva dels elements constructius que possibiliten el pas del producte o dels seus vapors a les zones habitades,
i posterior segellat dels mateixos
- Desconnexió de les instal·lacions elèctriques i segellat dels seus mecanismes
- Desconnexió d'instal·lacions de ventilació i precintat de les obertures existents en la zona de treball
- Comprovació de l'estanquitat de la instal·lació d'aigua
- Delimitació i precintat de la zona de treball
- Informació dels riscos als responsables de personal de les zones de treball properes
- Realització del tractament preventiu i/o curatiu
Cinturó antitermític amb producte protector (TP8):
- Preparació de la zona de treball
- Neteja de la superfície a tractar: retirada de elements en el terreny o en el parament que puguin impedir la correcta
execució del tractament
- realització del tractament
SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS ESTRUCTURALS:
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades
per la DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els
indicats a la DT. En el seu defecte cal verificar que son capaços de resistir sense deformacions els esforços als que estaran
sotmesos.
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra.
REPARACIÓ DE TRAM CENTRAL O CAP DE BIGA:
La biga reparada ha de ser capaç de resistir els esforços estructurals als que es veurà sotmesa.
TRACTAMENT CURATIU O TRACTAMENT PREVENTIU D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FUSTA AMB PRODUCTES
PROTECTORS DE LA FUSTA TIPUS (TP8) AMB MATÈRIES ACTIVES INSECTICIDES FUNGICIDES:
El tractament curatiu ha de penetrar a l'interior de l'estructura, de forma uniforme. Exteriorment la fusta ha d'estar tractada
uniformement en tota la superfície accessible, sense que apareguin regalims, taques, etc.
L'aplicador ha de determinar el temps que la fusta tractada ha de restar aïllada de l'exterior, per tal de que el tractament no
perdi efectivitat.
CINTURÓ ANTITERMÍTIC AMB PRODUCTE PROTECTOR (TP8):
El tractament ha de saturar el terreny o el parament a tot el llarg del cinturó perimetral per tal de impedir la circulació dels
tèrmits cap a elements estructurals de fusta. L'aplicador ha de determinar el temps que la zona tractada ha de restar aïllada
per tal que el tractament tingui l'efecte desitjat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS ESTRUCTURALS:
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.
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant els treballs ha
d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller.
No es pot iniciar el desmuntatge de cap peça fins a verificar que no està en càrrega i que la resta de l'estructura és estable.
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió
coincideix exactament amb la posició definitiva.
No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions.
Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre
amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops.
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec de
Condicions Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura.
Les parts que hagin de quedar d'accés difícil després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les capes de
vernís o pintura, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica.

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.
Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves.
La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible la rectificació per
coincidència, els quals s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor que el definitiu.
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.
El cargols d'una unió s'han de collar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i
s'acabaran de collar en una segona fase.
REPARACIÓ DE TRAM CENTRAL O CAP DE BIGA:
S'han d'eliminar les càrregues que actuen sobre la biga i verificar que la resta de l'estructura es estable abans de començar a
sanejar-la.
Cal apuntalar-la per tal que no es desplaci de la seva posició durant els treballs de perforacions i reblert, fins al moment que
el morter assoleixi la resistència de treball segons les instruccions del subministrador.
TRACTAMENT CURATIU O TRACTAMENT PREVENTIU D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FUSTA AMB PRODUCTES
PROTECTORS DE LA FUSTA TIPUS (TP8) AMB MATERIES ACTIVES INSECTICIDES FUNGICIDES:
El personal que faci l'aplicació ha d'estar qualificat per la manipulació dels productes utilitzats.
A la sala on es faci l'aplicació no hi ha d'haver altra personal que els aplicadors.
Una vegada finalitzada l'aplicació la zona tractada s'ha d'aïllar durant el temps que indiqui l'aplicador.
En cas que es produeixin restes de fusta tractada, caldrà preveure la seva retirada com a producte perillós.
En possibles operacions de neteja posteriors al tractament, cal evitar l'ús de productes que puguin produir vapors que
afectin a les àrees tractades
CINTURÓ ANTITERMÍTIC AMB PRODUCTE PROTECTOR (TP8):
El personal que faci l'aplicació ha d'estar qualificat per la manipulació dels productes utilitzats.
En la zona on es faci l'aplicació no hi ha d'haver altra personal que els aplicadors.
Una vegada finalitzada l'aplicació la zona tractada s'ha d'aïllar durant el temps que indiqui l'aplicador.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS ESTRUCTURALS:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.
El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x secció teòrica, incloent la
llargària dels encaixos i solapaments.
REPARACIÓ DE TRAM CENTRAL O CAP DE BIGA:
Unitat de reparació de cada tipus realitzada segons les especificacions de la DT.
TRACTAMENT CURATIU O TRACTAMENT PREVENTIU D'ELEMENTS SUPERFICIALS DE FUSTA:
m2 de superfície en elements lineals o superficials, amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
TRACTAMENT CURATIU O TRACTAMENT PREVENTIU PER A BASTIMENTS DE FUSTA:
Unitat de bastiment de portes, finestres o armaris, amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
TRACTAMENT CURATIU O TRACTAMENT PREVENTIU PER A ELEMENTS LINEALS DE FUSTA:
m de llargària en elements lineals amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades prèviament i expressament per la DF.
CINTURÓ ANTITERMÍTIC AMB PRODUCTE PROTECTOR (TP8):
m de longitud, amidada segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de la capacitación para realizar
tratamientos con biocidas.
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M ‐ PARTIDES D'OBRA DE MANTENIMENT D'URBANITZACIÓ I EN
M2 ‐ DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
M21 ‐ DEMOLICIONS
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
M21Q1001.
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la
demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Toleràncies d'execució:
‐ Replanteig: ± 10 mm
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha
d'especificar, com a mínim:
‐ Mètode d'enderroc i fases
‐ Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
‐ Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
‐ Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
‐ Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
‐ Cronograma dels treballs
‐ Pautes de control i mesures de seguretat i salut
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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.
____________________________________________________________________________
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1 OBJECTE
L’objecte del present document és la definició dels materials, tipologia, seccions
constructives, procediments constructius, incloent els treballs especials, dels
paviments de Barcelona; així com la indicació de la documentació mínima a aportar
per a la revisió de projectes i la posterior recepció de l’obra en quant a obra nova i
renovació i/o rehabilitació de paviments.

2 ABAST
El Departament de Vialitat, concretament el Departament de Paviments,
s’encarrega del manteniment de la Via Pública.
Per tal de poder fer un manteniment adequat és necessari i s’inclou en el present
document:
•
•
•
•
•
•
•

3

Definició de les diferents tipologies de paviments, així com, dels materials
que s’utilitzen el procés constructiu dels paviments.
Definició de seccions mínimes requerides en els diferents tipus de paviments
de Barcelona.
Definició de procediments constructius dels diferents tipus de paviments.
Definició dels treballs especials relacionats amb l’execució de paviments.
Definició de la documentació mínima a aportar en un projecte de paviments
per tal que l’Ajuntament de Barcelona pugui realitzar correctament la revisió
del mateix.
Definició de la documentació a aportar a l’Ajuntament de Barcelona per tal
de realitzar la recepció d’obres de paviments.
Indicació de la normativa mínima de referència a utilitzar en la realització de
projectes i la execució d’obres de paviments.

4

Es considera imprescindible la coordinació estètica dels paviments amb
l’arquitectura i la resta d’acondicionament de l’espai vial en colors, disseny, gra,
textura, etc.

3 DEFINICIONS I CRITERIS GENERALS
3.1

DEFINICIONS

S’entén per paviment la capa superior del ferm del conjunt dels elements que
componen el sòl de la via pública, es a dir, les calçades, voreres, bandes
d’estacionament, etc.
Es consideren dos tipus de paviments: continus i discontinus o per elements. Els
primers es realitzen directament al lloc i presentes una superfície contínua, els
segons es realitzen mitjançant a col·locació d’elements prefabricats o naturals.
Dins de cada classe es distingeixen:

A l’elecció del tipus de paviments haurà de tenir-se en compte les cotes de
l’edificació o instal·lacions circumdants, amb objecte d’aconseguir una adequada
articulació formal.
Segons l’ús projectat, s’atendrà especialment al manteniment del paviment i al seu
comportament davant de substàncies tals com olis d’automòbils, xiclets, brutícia,
etc.
En la reposició parcial o puntual de paviments de la via pública, s’utilitzaran
paviments de les mateixes característiques (valoració, qualitat, dimensió,
disposició, etc.) que els existents.

Paviments continus:
• Amb lligants: bituminosos, de formigó en massa, de ciment continu, de
morter hidràulic, empedrats, de resines, terratzos construïts in situ, etc.
• Sense lligants: engravillats, ensorrats, “tot-u”, etc.
Paviments discontinus:
• Lligats per morter de ciment o rígids: lloses prefabricades de formigó, peça
hidràulica, peça de terratzo, lloses de pedra natural, empedrat de pedra
natural, paviments ceràmics, etc.
• Segellats sobre sorra sense lligam: empedrat de formigó, enllosats,
paviments de fusta, etc.
3.2

CRITERIS GENERALS

La pavimentació de la via pública haurà de respondre a les exigències particulars
de l’ús o combinació d’usos a que es veurà sotmès cadascun dels seus elements,
el que pot implicar la utilització de paviments específics per cadascun dels seus
elements.
A més, el paviment haurà de contribuir a fer llegible i facilitar la comprensió de la
distribució funcional de l’espai de la via pública, millorant amb això la percepció pels
usuaris i la seva seguretat, pel que pot ésser convenient diferenciar mitjançant
ritmes, colors, materials o textures cadascun dels elements de la via pública.
L’ús de paviments diversos haurà de facilitar el trànsit de totes les persones, molt
especialment les discapacitades. En aquesta matèria es particularment important el
compliment de la legislació vigent en materia d’accessibilitat.
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S’hauran de sanejar tots aquells flonjalls que es detectin a la calçada amb un
espessor que dependrà de les necesitats de cada cas concret però, en tot cas, amb
mínim 5 cm d’espessor de mbc tipus S-20 per tal de garantir una bona execució.

4 TIPOLOGIES D’ACTUACIONS
Les actuacions que es realitzen a la via pública poden tenir diferents nivells
d’intensitat segons quin sigui l’objectiu de l’actuació que es realitzi.
Es poden fer actuacions superficials, actuant només en la primera capa del
paviment, tant de vorera com de calçada, o es pot ser necessari realitzar
actuacions on sigui necessari demolir les capes existents i es reposaran totes les
capes de la secció del paviment.
En funció de la tipologia d’actuació a realitzar tant el procediment constructiu, com
els espessors, com els materials poden ser diferents.
4.1
4.1.1

ACTUACIONS EN CALÇADES D’AGLOMERAT ASFÀLTIC
RECOBRIMENTS.

Els recobriments són actuacions de conservació preventiva amb l’objectiu d’actuar
sobre la calçada abans de es produeixin defectes significatius en la capa de trànsit,
per tal d’evitar-los, allargar la vida del paviment d’aquesta capa i millorar les
característiques funcionals pel que fa a textura, soroll i adherència.
Aquesta actuació consisteix en col·locar una nova capa de rodadura sobre
l’existent. Això es pot fer sempre que les característiques del paviment existent
sigui l’adient, sense defectes que es puguin reproduir a la nova capa.
Per tal que no es modifiqui en excés el pendent transversal del carrer, per col·locar
el recobriment, prèviament, s’han de fressar els laterals de la calçada entre 1m i 2m
d’amplada, i si calgués es podria fer un fressat central total o general de la calçada.
En totes aquestes operacions es poden mantenir les rigoles existents, sempre que
aquestes estiguin en bones condicions, assegurant que aquestes no es facin malbé
durant l’execució de les obres.
La capa superior de trànsit contindrà un 5 % de material reciclat, si és de tipus “D” o
“S” i si és del tipus “F” fins a un 2 % de reciclat.
En aquelles zones que es detectin enfonsaments en la calçada es faran prèviament
els apedaçats de reparació de les bases o capes inferiors necessaris per garantir
una bona base abans del nou recobriment.
Els límits i zones de reposicions es farà sempre zones complertes, carrils sencers o
cruïlles senceres i no fer només puntes o retalls incomplerts.
Es faran solapes entre diferents capes inferiors d’aglomerat de 0,50 m entre les
zones noves i zones antigues.
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En cas de ser necessari, s’hauran de substituir les tapes de les arquetes, i les
reixes dels embornals per aquelles que compleixin la normativa vigent o el que
indiqui cada companyia o Departament de l’Ajuntament (enllumenat, parcs i
jardins,...).
4.1.2

REFORÇ I RENOVACIÓ DE PAVIMENTS

Aquests treballs consistiran d’una banda, en el reforç del paviment existent
mitjançant la demolició o fressat i l’estesa d’una o dues capes d’aglomerat asfàltic
en calent, o també en la renovació (substitució) total o parcial del ferm existent en
calçada (i vorera si s’escau).
Per a la construcció de les obres de renovació i reforç de calçada construïda amb
m.b.c., s’empraran capes d’aglomerat preferentment seguint l’ordre de grosses (G),
semidenses (S), denses (D) i/o fines (F) en el sentit ascendent fins arribar a la capa
de trànsit. Les capes inferiors o intermitjes contindran com a mínim un 10 % de
material reciclat. Aquest % es podrà incrementar a criteri de la Direcció Facultativa.
La capa superior de trànsit contindrà un 5 % de material reciclat, si és de tipus D/S i
si és del tipus “F” fins a un 2 % de reciclat.
En aquelles zones que es detectin enfonsaments en la calçada es faran prèviament
els apedaçats de reparació de les bases o capes inferiors necessàris per garantir
una bona base.
Els límits i zones de reposicions es farà sempre zones complertes, carrils sencers o
cruïlles senceres i no fer només puntes o retalls incomplerts.
Es faran solapes entre diferents capes inferiors d’aglomerat de 0,50 m entre les
zones noves i zones antigues.
S’hauran de sanejar tots aquells flonjalls que es detectin a la calçada amb mínim 7
cm d’espessor de mbc tipus S-20 per tal de garantir una bona execució.
En cas de ser necessari, s’hauran de substituir les tapes de les arquetes, i les
reixes dels embornals per aquelles que compleixin la normativa vigent o el que
indiqui cada companyia o Departament de l’Ajuntament (enllumenat, parcs i
jardins,...).
En el cas de fer-se renovació de calçada la secció principal del paviment que
s’haurà d’utilitzar hauria de ser com a mínim:

8





4.2

Per carrers de la xarxa bàsica: fons de caixa de l’esplanada de terreny natural
perfilat i compactat al 95 % PM, una subbase de 20 cm de gruix de tot-u
compactat al 98% PM, base de 22 cm de formigó HM-20, reg d’adherència,
capa base de 8 cm de mbc tipus G-20, capa intermitja de mescla bituminosa en
calent de gruix 7 cm tipus S-12, reg d’adherència i capa de rodadura de mbc
tipus F-10 amb betum modificat BM3-c i àrid granític.
Per carrers de la xarxa local: fons de caixa de l’esplanada de terreny natural
perfilat i compactat al 95 % PM, una subbase de 20 cm de gruix de tot-u
compactat al 98% PM, base de 22 cm de formigó HM-20, reg d’adherència,
capa intermitja de mescla bituminosa en calent de gruix 7 cm tipus S-20, reg
d’adherència i capa de rodadura de mbc tipus D-12 amb àrid granític.
ACTUACIONS EN ALTRES TIPUS DE PAVIMENTS

En el cas d’actuacions en paviments que no siguin d’aglomerat asfàltic es retirarà la
capa superficial del paviment, i en cas necessari es demoldran o retiraran les
següents capes i es reposaran d’acord al projecte constructiu corresponent aprovat
pel tècnic de Vialitat.

5 PAVIMENTS: TIPOLOGIES I MATERIALS
A aquest capítol s’especifiquen les propietats i característiques que deuen posseir
els materials, així com les diferents tipologies de paviments que existeixen a la
ciutat de Barcelona.
En el cas que algun material o característica no haguessin estat definits
suficientment, s’haurà de suposar que es tracta del material de màxima qualitat
existent en el mercat dins de la seva classe i que compleix la normativa tècnica
vigent.
5.1 VORERES
A continuació s’indiquen paràmetres habituals a tenir en compte en el disseny de
les diferents tipologies de voreres de Barcelona que s’indiquen en aquest punt:
•
•

4.3

ACTUACIONS DE COL·LOCACIÓ I/O SUBSTITUCIÓ DE SERVEIS

•

En el cas que associat a una actuació en vorera o en calçada s’hagin de modificar
les xarxes de serveis, ampliant o substituint les existents s’ha de consultar amb
ACEFAT per la construcció o modificació de les infraestructures per tal d’aprofitar
l’avinentesa de simultaneïtat amb altres.

•

Els desviaments i implantació de nova infraestructura de serveis precisa de la
corresponent autorització a l’empara de les O.O.M.M. vigents.

•

Les canalitzacions a calçada han de complir la normativa d’ordenança municipal,
especialment al que es refereix a sobreamples i capes bituminoses. Es necessita
llicència municipal per fer rases.
En els encreuaments de serveis, les canalitzacions han de constar d’un nombre de
tubulars suficient per garantir eventuals futures implantacions d’altres serveis o
ampliació dels existents i aprofitar l’avinentesa de l’obra per eliminar les
instal·lacions aèries.
En referència a les diferents tapes de serveis cal dir que les de la calçada tenen
que estar reforçades classe D-400 per poder suportar el pes del pas de vehicles
pesats (autobús, etc...). Les de la vorera també tenen que estar reforçades com a
mínim classe B-125 i poder suportar el pes del pas de vehicles lleugers
(escombradora de neteja, etc...). Aquestes tindran que estar ben enrasades amb el
paviment i es col·locaran amb morter d’alta resistència especial per col·locació de
tapes per assegurar que no cedeixen amb el pas de vehicles.
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El fons de caixa de l’esplanada de terreny natural compactat serà al 95%
PM.
El gruix de la base de formigó en massa HM-20 serà de 15cm en el cas
exclusiu de pas de vianants i 20cm en el cas de zones de pas de vehicles.
El gruix de les peces d’acabat serà de 4cm per a les peces d’acabat en
voreres de pas de vianants exclusivament i de 8cm en el cas de voreres amb
pas de vehicles
El morter de ciment Pòrtland serà M80 en el cas de pas de vianants i M160
en el cas de pas de vehicles. El gruix d’aquesta capa, en tots els casos, no
hauria de ser superior als 2 o 3 cm i s’ha de col·locar generalment a l’estesa
i, en les zones de pas de vehicles, amb morter pastat a truc de maceta.
Els paviments estriats adaptats per a invidents es col·locaran els mateixos
gruixos indicats als punts anteriors.

PAVIMENT HABITUAL EN VORERA:
Les voreres seran preferentment de peces de panot amb els gruixos indicats
anteriorment.
PAVIMENTS ESPECIALS EN VORERES:
En els casos en que el tècnic municipal ho determini les voreres podran ser de
peces d’altres dimensions i /o materials, amb característiques d’execució especials
(llosa de formigó, peces de llambordes i pedra natural, aglomerat). En aquest últim
cas de paviments de voreres d’aglomerats , generalment, la secció principal
contindrà una capa de 4-5cm de D-12 o D-8 sobre 15cm de formigó HM-20. En
aquest cas, s’hauran de presentar els detalls corresponents que hauran de ser
aprovats pel tècnic competent del Departament de Vialitat de l’Ajuntament de
Barcelona.
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Els paviments de panot estriats per indicació als invidents es tenen que senyalitzar i
allargar-se fins a façana.

Primer es col·locarà el formigó de la vorada i la pròpia vorada i posteriorment es
col·locarà el formigó de la rigola i la rigola. La rigola es tindrà que mullar amb
anterioritat a la seva col·locació.

5.2

Per fer la transició amb els embornals adaptant rigola de 30x30x8 cm de forma
trapezoïdal.

VORADES I ENCINTATS

VORADA:
Generalment la vorada recta serà granítica mecanitzada de peces de 20x25 i 1m
de longitud i la corba de peces 20x25cm i el radi corresponent.
El desnivell (plinton) entre la calçada i la vorera estarà entre 14-15 cm.
L’espessor mínim de formigó de la base de la vorada serà de 20 cm i de resistència
igual o superior a HM-20.

Cal recordar que la rigola no és per circular, i que en l’amplada de la calçada i en
especial dels carrils no es compti la rigola.
La secció principal hauria de ser: fons de caixa de l’esplanada de terreny natural
perfilat i compactat al 95 % PM, una subbase de 15 cm de gruix de tot-u compactat
al 98% PM, base de 20 cm de formigó HM-20, 2-3 cm morter M-160 pastat i per
acabar la peça de rigola.
Casos especials:

La secció principal hauria de ser: fons de caixa de l’esplanada de terreny natural
perfilat i compactat al 95 % PM, una subbase de 15 cm de gruix de tot-u compactat
al 98% PM, base de 20 cm de formigó HM-20 i per acabar la peça de vorada.

S’admetran rigoles de 30x30x8cm quan no es faci la remodelació de tot el carrer i
la rigola existent tingui aquestes mides.

Primer es col·locarà el formigó de la vorada i la pròpia vorada i posteriorment es
col·locarà el formigó de la rigola i la rigola.

5.4

CALÇADA

Generalment, les calçades són d’aglomerat asfàltic, excepte alguns casos
especials que hauran de ser aprovats pel tècnic de Vialitat.

ENCINTAT:
En els casos especials en que s’utilitzi rigola de granit, la secció principal del
paviment hauria de ser: fons de caixa de l’esplanada de terreny natural perfilat i
compactat al 95 % PM, una subbase de 15 cm de gruix de tot-u compactat al 98%
PM, base de 20 cm de formigó HM-20 i per acabar rigola de granit 30x60x8 cm
flamejada i bisellada i assentada sobre 2-3 cm de morter M-160 pastat.
L’encintat als carrers de plataforma única de trobada entre l’asfalt i la vorera serà
de peces de granit de 30x60 de 8 cm de gruix sobre una base de formigó HM-20 de
20 cm d’espessor i amb morter d’assentament de 2-3 cm tipus M-160 pastat.

Pel dimensionament de l’ample de la calçada i en especial de l’ample dels carrils no
s’ha de comptabilitzar la rigola, ja que aquesta no és per circular.
A efectes de sostenibilitat, el Departament de Medi Ambient Vialitat demana que en
capes inferiors dels paviments, especialment, s’utilitzin mescles bituminoses amb
un mínim contingut del 10% de reciclats d’aglomerat i en capes de rodament tipus F
s’utilitzi un 2%, en capes de rodament D i S un 5%.
La tipologia de paviment a executar es diferenciarà segons els casos que
s’indiquen a continuació:

5.3

RIGOLES

La rigola a emprar haurà de ser de 20x20x8 cm de peces de formigó de color blanc.
L’espessor mínim de formigó de la base de la rigola serà de 20 cm i de resistència
igual o superior a HM-20.
Els gruixos de morter de ciment pòrtland M-160 pastat de base de les rigoles no
haurien de ser superiors a 2 – 3 cm i que aquests s’han de col·locar amb morter
pastat a truc de maceta.
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D’AGLOMERAT ASFÀLTIC:
•

D’ALTRES MATERIALS:

Si pertany a la xarxa bàsica segons Plànol de la xarxa Bàsica (veure pàgina
web de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona) facilitada per l’Ajuntament de
Barcelona o en els casos especials, requerits pel Departament de Vialitat o
el tècnic competent de l’Ajuntament de Barcelona:
CAPA DE RODADURA SONOREDUCTORA (F-10)(BBTM 11AF)
amb betum modificat BM3-c i 3 cm de gruix

•

Les beurades seran líquides en el cas de peces de panot, de llambordes de formigó
i lloses de formigó, de ciment Portland i de mescla ciment/sorra o sorra en el cas de
peces de llamborda natural.

Si pertany a la xarxa bàsica però té moltes zones d’aparcament, les
velocitats son mitjanes i /o hi circulen autobusos, a criteri del tècnic
competent del Departament de Vialitat de l’Ajuntament de Barcelona:

5.5

ESCOSELLS

Generalment, les peces d’escossell seran de vorada de fiol de 7x20cm i 100/120
cm de longitud.

CAPA DE RODADURA SONOREDUCTORA (F8)(BBTM 8A) ó (SMA10)
amb betum modificat BM3-c i 3cm de gruix
•

Els paviments de llamborda/llosa granítica o formigó o peces tipus TOR-HO hauran
de ser de 8 cm d’espessor i hauran de tenir junta de 3 mm. La llamborda anirà
assentada sobre 2-3 cm de morter M-160 pastat sobre base de formigó de 20cm
d’espessor. Les peces de llamborda tindran la cara vista flamejada, i les cares
laterals a tall de serra i la base a tall de cisalla.

Si no pertany a la xarxa bàsica segons Aranya de Trànsit :
CAPA DE RODAURA DENSA (D12)(AC16 surf D) i 5 cm de gruix

•

En bandes de protecció de la calçada com per exemple mitjanes o illes, es poden
utilitzar paviments terrosos, gespa, enjardinaments, etc.

Els carrers que no pertanyen a la xarxa bàsica i en els casos en que algun
tècnic municipal ho determini es podrà pavimentar la calçada amb paviments
de peces, amb condicions d’execució especials.

Les peces d’escossell es col·locaran sobre una base de formigó, generalment del
mateix espessor que el paviment, i a l’interior anirà recobert per terra vegetal amb
possibilitat de posar una capa de grava com acabat.
ALTRES TIPOLOGIES:

El desnivell (plinton) entre la calçada i la vorera estarà entre 14-15 cm.
En el cas d’escossell circulars, es disposarà d’un marc de formigó prefabricat de
color gris i acabat rentat de mides exteriors: 120x120cm ó 160x160cm; i mides
interiors: ø90cm ó ø136cm.

En capes de rodament s’emprarà àrid granític.
La mbc tipus F8-/10 i SMA serà amb àrid granític i betum modificat BM-3c .
La compactació mínima de les mescles bituminoses ha de ser del 98% del assaig
Marshall.
La selecció de F8 o F10 depèn de si hi ha circulació d’autobús i/o existència
d’aparcament.
En certs casos, determinats pels tècnics de Vialitat, es pot substituir el F8 ó F10 per
4cm SMA-10 amb betum modificat BM3c i àrid granític.

L’anella de fundició gris estarà formada per quatre sectors de circumferència units
amb tornilleria d’acer inoxidable que bloqueja i recolza les anelles de fundició.
Si un tècnic de l’Ajuntament de Barcelona ho determina les peces d’escossell
podran ser d’altre tipologia. En aquest cas, s’hauran de presentar els detalls
constructius corresponents que hauran de ser aprovats pel tècnic competent del
Departament de Vialitat de l’Ajuntament de Barcelona.
5.6

VIES PEATONALS I ESGLAONATS

En vies peatonals a més de les tipologies indicades anteriorment
(llambordes/lloses granitíques o de formigó, aglomerat, etc) es poden utilitzar
també:
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1. Paviment de sauló: La secció principal haurà de ser: capa de 20 cm sauló
compactat al 98%PM sobre capa de 15 cm tot-u compactat al 98% PM i
sobre terreny natural perfilat i compactat al 95% PM.
2. Paviment de sauló + tot-u: La secció principal haurà de ser: fons de caixa de
l’esplanada de terreny natural compactat al 95 % PM i com a rodadura un
paviment granular de 20 cm gruix de barreja de tot-u (60%) i sauló (40%)
compactat al 98 % PM.
En el cas de vies esglaonades de peces de formigó les seccions principals seran
les que s’indiquen a continuació:
1. Graons de peces prefabricades: La secció principal hauran de ser: fons de
caixa de l’esplanada de terreny natural perfilat i compactat al 95 % PM, una
subbase de 15 cm de gruix de tot-u compactat al 98% PM, base de 15 cm de
formigó HM-20 i per acabar paviment de peces prefabricades de 120x36x15
cm amb junta de 3 cm, de sorra fina i assentades sobre 2-3 cm de morter M160 pastat. Es col·locarà una grapa d’acer inoxidable de 30,5x5x5cm a
l’estesa cada 5 graons.
Si un tècnic de l’Ajuntament de Barcelona ho determina es podran utilitzar altres
tipus de paviments per a les vies peatonals i les vies esglaonades. En aquest cas,
s’hauran de presentar els detalls constructius i seccions corresponents que hauran
de ser aprovats pel tècnic competent del Departament de Vialitat de l’Ajuntament
de Barcelona.

5.8

GUALS DE VEHICLES

En funció de l’amplada de la vorera les dimensions de la peça de gual de vehicles
serà de 20, 40 ó 60.
1. GUAL DE VEHICLES -20 (AMPLADA DE LA VORERA<1,3m):
El gual de vehicles de 20 serà mitjançant peces de granit de 80x15/25x20cm
amb les cares vistes flamejades. El pla inclinat de la peça tindrà un pendent
variable en funció de l’alçada de la vorada de granit.
Les peces dels extrems dels guals seran peça de granit de 60x15/25x20cm
amb les cares vistes flamejades i 20 cm de pla inclinat amb pendent variable
en funció de l’alçada de la vorada de granit
2. GUAL DE VEHICLES -40 (AMPLADA DE LA VORERA >=2m):
El gual de vehicles de 40 serà mitjançant peces de granit de 60x17/30x42cm
amb les cares vistes flamejades. El pla inclinat de la peça tindrà un pendent
variable en funció de l’alçada de la vorada de granit.
Les peces dels extrems dels guals seran peça de granit de 40x17/30x42cm
amb les cares vistes flamejades i quart de circumferència de r=40cm. La cara
d’acoblament amb vorada amb caiguda de 2cm.
3. GUAL DE VEHICLES -60 (AMPLADA DE LA VORERA>=2m):

5.7

APARCAMENTS

En bandes d’aparcament adossats a les calçades es usual utilitzar la mateixa
pavimentació que en aquestes. No obstant, es poden utilitzar paviments de tipus
continus de formigó (HP150), enllosats de formigó, empedrats, etc.
El paviment de les zones d’aparcament i rampes d’accés a l’aparcament es podria
executar amb peces prefabricades de formigó de 10x20x8cm o 20x20x8 cm amb
base de formigó HM-20 mínim de 20 cm i amb 2-3 cm de morter d’assentament
tipus M-160 i junta rejuntada amb beurada de ciment.
La secció principal hauria de ser: fons de caixa de l’esplanada de terreny natural
perfilat i compactat al 95 % PM, una subbase de 15 cm de gruix de tot-u compactat
al 98% PM, base de 20 cm de formigó HM-20, 2-3 cm de morter M-160 i per acabar
la peça de llamborda.

El gual de vehicles de 60 serà mitjançant peces de granit de 60x17/30x62cm
amb les cares vistes flamejades. El pla inclinat de la peça tindrà un pendent
variable en funció de l’alçada de la vorada de granit.
Les peces dels extrems dels guals seran peça de granit de 40x17/30x62cm
amb les cares vistes flamejades i quart de circumferència de r=40cm. La cara
d’acoblament amb vorada amb caiguda de 2cm.

L’espessor mínim de formigó sota els guals de vehicles descrits serà com a mínim
de 20 cm i de resistència igual o superior a HM-20.
La secció principal hauria de ser: fons de caixa de l’esplanada de terreny natural
perfilat i compactat al 95 % PM, una subbase de 15 cm de gruix de tot-u compactat
al 98% PM, base de 20 cm de formigó HM-20, i per acabar la peça del gual.

En el cas que per la dimensió de l’amplada de vorera no es pugui col·locar algun
dels guals de peces indicats ja que la vorera lliure és inferior a 90cm, es substituirà
el gual de peces per un gual deprimit amb les peces de vorada enrasades amb el
paviment.
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5.9

GUALS DE VIANANTS

5.11 PARTERRES

El gual de vianants es col·locarà en voreres de més de 2,40m i coincidint amb el
pas de vianants.

Malgrat que la competència de la definició dels parterres sigui de Parcs i Jardins, a
qui s’haurà de fer consulta quan s’estigui realitzant el disseny, la secció
recomanada és la següent:

Les peces que formen la rampa del gual s’hauran d’entregar a nivell amb la calçada
i la vorera.
5.12 VIES DE PLATAFORMA UNICA
El gual de vianants estarà format per peces de granit de 40x102,8/121,8x8cm amb
cara superior flamejada i pendent màxima del 12%.
L’espessor mínim de formigó sota els guals de vianants serà com a mínim de 15
cm i de resistència igual o superior a HM-20.

Les vies de plataforma unica disposaran als extrems de paviment de voreres (veure
tipologies a punt 5.1) per a pas de vianants i paviment continu al centre pel pas de
vianants i vehicles tipus aglomerat, slurry,etc. previa aprovació del tècnic de Vialitat
de l’Ajuntament de Barcelona.

La secció principal hauria de ser: fons de caixa de l’esplanada de terreny natural
perfilat i compactat al 95 % PM, una subbase de 15 cm de gruix de tot-u compactat
al 98% PM, base de 15 cm de formigó HM-20, i per acabar la peça del gual.

Les diferents tipologies de paviment que convergeixen en les vies de plataforma
única aniran delimitades per peces longitudinals d’encitat.

En el cas que per la dimensió de l’amplada de vorera no es pugui col·locar algun
dels guals de peces indicats ja que la vorera lliure és inferior a 90cm, es substituirà
el gual de peces per un gual deprimit amb les peces de vorada enrasades amb el
paviment.

Generalment, la secció principal del paviment que s’haurà d’utilitzar per a vies de
plataforma única hauria de ser: fons de caixa de l’esplanada de terreny natural
perfilat i compactat al 95 % PM, una subbase de 20 cm de gruix de tot-u compactat
al 98% PM, base de 22 cm de formigó HM-20, i peça de llamborda o llosa de 8cm
de gruix com a mínim sobre 2-3 cm de morter M-160 pastat o si es fa d’aglomerat
capa intermitja de mescla bituminosa en calent de gruix 7 cm tipus S-12 previ reg
d’adherència i capa de rodadura tipus D-8/D-12 de 4-5 cm gruix sobre el reg
d’adherència.

5.10 CARRILS BICI
Actualment la ubicació dels carrils bicis es situa en superfície de calçada o bé en
superfície de vorera.
Si el carril bici està inclòs en superfície de calçada, la secció serà la mateixa que la
de la calçada on es troba i es col·locaran les mesures de separació que indiquin els
tècnics de Vialitat.
En el cas en que el carril bici estigui situat en superfície de vorera la tipologia pot
variar i en aquest cas s’hauran d’aportar els detalls constructius i seccions al tècnic
de Vialitat corresponent.
Generalment, la secció principal del paviment que s’haurà d’utilitzar per a carril bici
hauria de ser: fons de caixa de l’esplanada de terreny natural perfilat i compactat al
95 % PM, una subbase de 15 cm de gruix de tot-u compactat al 98% PM, base de
15 cm de formigó HM-20 segons sigui zona de pas de vianants exclusiu o de
vehicles pesats, capa de mescla bituminosa en calent de gruix 5 cm tipus S-12
previ reg d’adherència i capa de rodadura en color tipus D-8 sobre el reg
d’adherència.
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a. Si e recrescut necessari és superior a 5cm o si s’han de sanejar les
bases del pou es recreixerà el pou amb fàbrica de totxo massís pres
amb morter d’alta resistència i fraguat ràpid fins a arribar a la cota 15cms. de la rasant definitiva.
b. Es fa la mescla entre el morter d’alta resistència i fraguat ràpid
barrejat al 50% amb àrid com cigronet i aigua amb pastera formant
d’aquesta manera un microformigó.
c. A continuació es col·loca la mescla en tot el perímetre del pou a tota
l’amplada del totxo i amb un gruix de 8 cm. aproximadament segons
característiques de l’annex .

6 PROCEDIMENTS CONSTRUCTIUS
6.1

GENERALITATS

Els graus de compactació de les diferents capes han de ser, com a mínim del 95%
PM en el fons d’excavació de l’esplanada de terreny natural i del 98% PM en les
bases/sub-bases de tot-u.
Els contingut de reciclat d’aglomerat en les diferents capes de paviments asfàltics
són els següents:
• Capes base i intermitja: contingut mínim del 10% de reciclats asfàltics
• Capes de rodament tipus F: contingut màxim del 2% de reciclats asfàltics
• Capes de rodament tipus D i S: contingut màxim del 5% de reciclats
asfàltics.
• S’haurà de garantir una alineació de les rigoles que assegurin l’evacuació de
l’aigua de pluja.
• En els casos en que l’espessor del morter sigui superior a 3cm s’harà de
col·locar capa de morter autonivellant sota les peces.
• S’hauran d’assegurar 24h com a mínim sense trànsit de vehicles després de
finalitzar la col·locació de nous paviments, ja que hi ha base de formigó.
• Les rigoles i vorades a repara a zones de pas de vianants s’hauran de
reparar amb morter d’alta resistència.
6.2

3. Col·locació i ancoratge de marc i tapa normalitzat per l’Ajuntament de
Barcelona. Segons característiques de l’annex .
a. Sobre el microformigó es col·loca el marc fent pressió per assegurar
un correcte assentament fins que quedi a la rasant desitjada realitzant
un primer ancoratge del marc, sempre tenint cura de la posició de
l’obertura, que anirà paral·lela al carril i la qual s’obrirà en sentit
contrari al de la circulació, quedant l’articulació d’obertura en el punt
més pròxim al del sentit de la circulació.
b. Es tindrà cura d’anivellar i posar a cota utilitzant regles, o qualsevol
altre eina o sistema per tal que quedi enrasat amb la calçada.
c. Seguidament es realitza l’ancoratge definitiu mitjançant el reblert de la
resta de zona demolida amb aquest mateix microformigó fins a uns 57cms. de la rasant desitjada.
d. Finalment es fa el repàs interior per enrasar el microformigó amb les
parets del pou.

RECRESCUT DE TAPES

4. Asfalt provisional.
a. Després de una hora de la col·locació del microformigó per assegurar
el correcte enduriment i fraguat es col·loca l’asfalt en fred i/o en
calent.
b. Realitzar l’obertura al trànsit.

El procediment constructiu del recrescut de tapes de pous de registre és el que
s’indica a continuació (Veure Detalls a l’annex ):
1. Tall i demolició de l’asfalt, extracció de marc i tapa existent i sanejat de la
base del pou.
a. Es realitza un tall d’asfalt quadrat d’1,5mts. de costat, centrat al pou.
b. Es pica i s’extreu el marc i tapa existent.
c. Es realitza un sanejat de la zona d’assentament de la nova tapa, fent
la demolició de les parets que estiguin malavesés i tornant a recréixer
les mateixes amb totxana quan la base sigui superior a 5-6cm de
profunditat. Quan les recrescudes siguin inferiors a 5-6cm es farà
directament amb aquesta mescla de morter de fraguat ràpid i alta
resistència.
d. Es fa una neteja de la base d’assentament per treure qualsevol
material que quedi solt i s’aplica una rajada d’aire a pressió per
eliminar les restes del picat i de la demolició i es saneja la base del
pou amb l’estesa d’un raig d’aigua previ per no aixecar pols.
2. Recrescut de la base del pou.
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5. Asfaltat definitiu
a. Demolició de l’asfaltat provisional i realització de l’asfaltat definitiu.
6.3

ACTUACIONS DE RECOBRIMENT DE PAVIMENT ASFÀLTIC

El procediment constructiu de la repavimentació de calçada és el que s’indica a
continuació:
1. Treballs previs.
a. Reposició de les peces de rigola desnivellades, trencades o en males
condicions. Si es necessari pel seu mal estat es farà de nou la base
de formigó.
b. Aixecament de les tapes de serveis a la cota i canvi de les tapes de
clavegueram que no compleixin normativa actual. El recrescut de les
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tapes es realitzarà amb morter especial d’alta resistència i fraguat
ràpid.
c. Canvi de reixes de clavegueram que no siguin abatibles o els
travessers no estiguin inclinats, complint sempre la normativa de
clavegueram.
d. Si no hi ha embornals i reixes enderrocar i fer caixa d’embornal “in
situ” i col·locar reixa a cota de paviment.
2. Fressats.
a. Realització dels sanejats de paviment necessaris amb fressat de 10
cm d’espessor i reposició amb mbc tipus S-20 per tal de treure tots els
flonjalls o altres defectes.
b. Realització de fressat d’encaix en els laterals de 2m d’amplada
fressant 3cm en el costat de la rigola i 0cm a 2 m d’aquesta, en el cas
que es col·loqui una capa de rodadura tipus F-10. En el cas que la
rodadura fós una D-12 s’han de fressar 5 cm.
c. Fressat d’arrencament o entronc: es faran als entroncs amb els finals
de tram i seran de 4-5m de llargada fressant 3 cm o 5 cm en el costat
junt al paviment a mantenir adjacent del tram i 0 cm a 5m d’aquesta a
tot l’ample de la calçada.
3. Estesa aglomerat.
a. Realització de neteja amb escombradora traient qualsevol resta
d’aglomerat en fred que pugui quedar a les tapes o altres llocs.
b. Aplicació de reg d’adherència termoplàstic d’assecatge ràpid.
c. Recobriment asfàltic amb estesa de 3cm de la capa de rodadura.
d. Compactació amb compactadora metàl·lica inicialment i posteriorment
amb compactadora de neumàtics per tal de tancar buits.
e. Emprar suficients màquines estenedores per anar en paral·lel i cobrir
tota la amplada, i de camions pel subministrament de materials per tal
de poder fer l’estesa en continu i no deixar juntes fredes d’aglomerat o
zones de parada de màquina per evitar zones de baixa qualitat per on
es deteriora primer l’aglomerat.
6.4

6.4.1

COL·LOCACIÓ DE PEÇES DE PAVIMENTS

CALÇADA

6.4.2

En el substrat de terra natural prèviament compactat un 95% PM s'elaborarà una
sub-base granular de 15 a 20 cm d’espessor amb un 98% PM.
Posteriorment, sobre aquesta sub-base es realitzarà una base de formigó HM20
(15 a 20cm. d'espessor) convenientment anivellada.
Sobre aquesta base es col·locaran les lloses prèviament pintades en la seva part
posterior amb una mescla de ciment i aigua per a millorar l’adherència. Es
pressionarà peça a peça sobre un morter de presa de dosificació mínima de
380Kg/m3 (1/4).
Es inacceptable el morter de consistència seca. Es recomana un morter de
consistència tova amb un con d'Abrams 4-6. La llosa s'haurà de recolzar totalment
sobre la base de morter a fi d'evitar fissures de les peces quan suportin càrrega.
Les juntes s'ompliran posteriorment amb sorra fina per successius escombrats de
la superfície. S’evitarà el pas de personal durant els següents dies i de vehicles
auxiliars de la obra durant les tres setmanes posteriors, una vegada hagi
transcorregut el temps corresponent d'enduriment del morter.
No s'efectuarà sota cap concepte rejuntats mitjançant lletada de ciment que
deformaria el seu aspecte i textura. S'haurà d'escollir la disposició de les lloses de
manera que no es formi aigua estancada, i la base haurà de tenir un pendent mínim
del 2-3%. Igualment la capa d’acabat ha de mantenir aquests pendents.
6.5

Posteriorment, sobre aquesta sub-base es realitzarà una base de formigó HM20 de
20 cm convenientment anivellada.
Després es col·locaran les peces de 8 cm de gruix, amb 2-3 cm de morter M-160.

REPOSICIÓ DE RASES DE SERVEIS

Les rases tindran un grau de compactació del 95% PM i tindrà com a mínim una
llosa de formigó HM-20 de 20 cm com a base o estar el prisma totalment
formigonat.

6.6

El fons de caixa d’excavació prèviament compactat un 95% PM s'elaborarà una
sub-base granular de tot-u de 20 cm d’espessor amb un 98% PM.

VORERA

REPOSICIÓ DE RIGOLES I VORADES

RIGOLES
S’hauran de demolir totes les peces de rigola desnivellades, trencades o en males
condicions. Ja que es pot filtrar aigua i afectar a la base del ferm i/o vorera.
Es necessari extreure la base de la rigola que estigui malmesa, tant el formigó com
el tot-ú.
Es comprovará que el fons d’excavació tingui el 95% de compactació, si no es així
s’haura de substituir, asegurant aquest 95% de compactació.
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L’espessor mínim de formigó de la base de la rigola serà de 20 cm i de resistència
igual o superior a HM-20.

7 INNOVACIONS

Els gruixos de morter de ciment pòrtland de base les rigoles no han de ser
superiors a 2 – 3 cm i que aquests s’han de col·locar a l’estesa i en les zones de
pas de vehicles amb morter pastat a truc de maceta.

L’Ajuntament de Barcelona està assajant noves tecnologies de pavimentació a la
ciutat que permetin modificar els actuals sistemes de treball reduint-ne l’impacte
ambiental pel que fa a les emissions d’olors, partícules i vapors d’aigua inherents
als treballs tradicionals de pavimentació de carrers.

Primer es col·locarà el formigó de la vorada i la pròpia vorada i posteriorment es
col·locarà el formigó de la rigola i la rigola. La rigola es tindrà que mullar amb
anterioritat a la seva col·locació.
La rigola a emprar haurà de ser de 20x20x8 cm de peces de formigó de color blanc.


Alguns del nous desenvolupaments que s’estan aplicant, investigant o fent proves
son els que s’indiquen a continuació:
1. Aglomerat a baixes temperatures. Lligants de baixa temperatura d’aplicació i
mescles semicalentes
2. Ús de fibres en aglomerats asfàltics.
3. Ús d’àrids reciclats.
4. Ús de formigons amb àrids reciclats.
5. Ús de materials fotocatalítics.
6. Ús de cautxú reciclat
7. Betum modificat amb polímers

Per fer la transició amb els embornals adaptant rigola de 30x30x8 cm de forma
trapezoïdal.
VORADES
S’hauran de demolir totes les peces de vorada desnivellades, trencades o en males
condicions. Ja que es pot filtrar aigua i afectar a la base del ferm i/o vorera.
Es necessari extreure la base de la vorada que estigui malmesa, tant el formigó
com el tot-ú.
Es comprovará que el fons d’excavació tingui el 95% de compactació, si no és així
s’haura de substituir, asegurant aquest 95% de compactació.
L’espessor mínim de formigó de la base de la vorada serà de 20 cm i de resistència
igual o superior a HM-20.
Els gruixos de morter de ciment pòrtland de base les vorades no han de ser
superiors a 2 – 3 cm i que aquests s’han de col·locar a l’estesa i en les zones de
pas de vehicles amb morter pastat a truc de maceta.
Primer es col·locarà el formigó de la vorada i la pròpia vorada i posteriorment es
col·locarà el formigó de la rigola i la rigola.

7.1

AGLOMERAT A BAIXES TEMPERATURES. LLIGANTS
TEMPERATURA D’APLICACIÓ I MESCLES SEMICALENTES

A

BAIXA

En general l’estesa d’una capa de paviment de materials bituminosos es treballa a
temperatures de 160º centígrades, el que genera emissions d’olors i de vapor
d’aigua que són habituals en el desenvolupament d’aquestes tasques.
Per tal de obtenir paviments a baixa temperatura, s’han aplicat dos modificacions,
consistents la primera en l’addició de ceres sintètiques i la segona en l’addició de
materials tensioactius permeten fluidificar la barreja dels àrids i betums que després
s’estenen per formar el paviment.
Aquestes dues primeres proves van permetre realitzar els treballs reduint la
temperatura de treball de 160º centígrades als 130º.
La tercera de les tecnologies de baixa temperatura aplicades és el mètode
d’escumació. Amb aquesta tecnologia la temperatura d’estesa de l’asfalt es redueix
en un 50% i permet treballar a 80º centígrades. Treballant a aquesta temperatura
s’elimina totalment la presència de vapor d’aigua a la zona de treball ja que es
troba per sota del punt d’ebullició de l’aigua i això contribueix també a reduir les
emissions d’olors.
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MESCLES ASFÀLTIQUES TEMPLADES:
El procés de fabricació de les mescles templades es basa en l’eliminació de
l’evaporització al final del procés donat que no superen els 100ºC, i consisteix en
eliminar l’humitat dels àrids, i utilitzar-la per aconseguir una disminució de la
viscositat del lligant mitjançant l’espuma del mateix per tal d’assegurar una
adequada envolta dels àrids així com la maniobrabilitat necessària per la seva
utilització i posada en obra.

destacar que la temperatura d’aplicació de la mescla es menor i, en conseqüència
es redueix l’emissió de gasos i a la vegada permet que es disminueixi el risc de
cremades i la forta sensació de calor, especialment a l’estiu. També cal destacar
que l’energia de compactació és superior a la convencional, cosa que significa un
augment en el número de passades del compactador i contraresta en part la
reducció d’emissió de gasos en el còmput global.

MESCLES ASFÀLTIQUES SEMICALENTES:
El procés s’inicia escalfant l’àrid gros a la temperatura habitualment utilitzada en les
mescles en calent (“Hot Mix Asphalt” (HMA). Posteriorment es procedeix al
recobriment de l’àrid gros per la totalitat del betum, que també s’escalfa a la
temperatura habitual. Una vegada aconseguida aquesta envolta de l’àrid gros
s’afegeix la sorra que conté els elements fins de l’esquelet mineral amb la humitat
que tingui. Per últim se li afegeix una quantitat d’aigua suficient per aconseguir la
autoexpansió del betum fet que genera un augment de la superficie específica del
lligant i la disminució de la viscositat aparent aconseguint d’aquesta forma el
mesclat perfecte dels àrids.
L’intercanvi tèrmic permanent que es produeix en les diferents fases de la operació
de mesclat, provoca la condensació de l’aigua residual, que es dispersa en la
massa del betum i assegura la maniobrabilitat final de la mescla. La temperatura
final de la mescla no supera en cap cas els 100ºC i, en canvi, presenta el mateix
aspecte que una mescla convencional.
El resultat de tot aquest procés fa que s’aconsegueixi una mescla que té l’aspecte i
les característiques de les mescles en calent ja que:
•
•
•
•
•
•
•

La fabricació es pot realitzar tant en plantes contínues com en discontinues.
Es poden utilitzar els mateixos betums i la mateixa dosificació que en el cas
de les mescles convencionals MBC.
Es pot fabricar tota la gama de mescles en calent.
El percentatge de betum no es troba limitat.
Les mescles al finalitzar la seva posada en obra tenen característiques
mecàniques pròximes als seus valors definitius, com també passa amb les
mescles en calent en el mateix estat de maduració.
La humitat residual de les mescles és inferior i pròxim al 0.5%.
Amb la fabricació d’una mescla templada s’aconsegueix reduir l’aportació
d’energia necessària per obtenir el mesclat i el recobriment pel lligant del
conjunt d’elements.

El consum de combustible de les LEA oscil·la entre 0.5 i 2.5 kg per tona de mescla,
la qual cosa significa que es pot arribar a una reducció de fins a 7 kg per tona, fet
que representa una elevada reducció, de més del 50%.
Pel que fa al transport, l’estesa i la compactació es porten a terme utilitzant els
mateixos equipaments que en el cas de les mescles convencionals, tot i que cal
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Es denominen mescles asfàltiques semicalentes a aquelles mescles que, gracies al
ús de determinats procediments, poden ser fabricades a temperatures de l’orde de
30ºC per sota de les que els i tocaria en cas de que fossin mescles en calent.
Aquest fet es tradueix, tant en la central com en la posada en obra, en una
apreciable reducció de emissions de gasos, de fums i d’olors, i al mateix temps en
una estesa i compactació més fàcil, també en condiciones climàtiques poc
favorables. Si es considera la durabilitat de la mescla es pot veure d’entrada que no
queda compromesa, donat que la fabricació es fa a menors temperatures i per tant
l’envelliment del lligant serà menor.
Aquestes mescles són fabricades a través de:
•
•
•
•

Adició d’hidrocarburs al betum amb la finalitat de reduir la seva viscositat
Incorporació a la mescla de zeolites sintètiques utilitzant, desprès d’escalfar,
l’aigua que conté produint una expansió del lligant.
Utilització de productes que actuïn com a espumajants del betum
Utilització en lloc d’un únic betum, dos lligants de diferents viscositats.

Per últim, es important remarcar la reducció en el consum de combustible; tal i com
mostra la Figura 2, el consum de les semicalentes (WMA) oscil·la entre 5.5 i 6.5 kg
de fuel per tona de mescla, el que significa que es pot arribar a estalviar fins a 2 Kg
de per tona si es compara amb les mescles en calent (HMA).
La principal idea, tal i com s’ha dit anteriorment, es que les mescles semicalentes
permeten reduir la temperatura de producció, estesa i compactació de les mescles
bituminoses en calent en 30ºC aproximadament, depenent del tipus de procés
utilitzat.
Existeixen diferents mètodes que s’engloben sota el terme de WMA amb els que es
pot aconseguir aquest efecte, els quals seran exposats en propers apartats.
La conseqüència immediata de produir WMA és la reducció del consum d’energia
requerit al realitzar la combustió del fuel, que per a les mescles en calent (HMA) és
fa una temperatura al voltant o superior a 160ºC a la planta de producció. Aquestes
temperatures tan elevades són necessàries perquè el betum assumeixi una
viscositat que permeti el recobriment complet dels àrids, i una bona maniobrabilitat
durant l’estesa i compactació.
En canvi amb les WMA és fàcil aconseguir aquests mateixos efectes, donat que a
igual temperatura la viscositat és menor que l’obtinguda amb les HMA, així que per
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obtenir la mateixa viscositat es requereix menor temperatura i, en conseqüència,
l’energia necessària és menor. Per tant l’estalvi d’energia ofereix el benefici de
reduir les emissions de gasos, fums i olors generats per la combustió de fuel, en la
planta de producció i en el lloc de l’estesa, i a més s’estalvien recursos i costos.

Segons els avantatges tècnics, la reducció de la viscositat és fonamental i sobre
ella es recolza el pilar de les mescles semicalentes donat que es pot reduir la
temperatura de producció (essència de les mescles semicalentes).
•

Els principals avantatges mediambientals relacionats amb l’ús de les mescles
semicalentes es resumeixen a continuació:
• Disminució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la planta
durant la producció.
En general, les mesures de les emissions de contaminants realitzades en aquests
últims anys indiquen que s’expulsen al medi entre un 30% i un 90% menys del que
s’emet amb les HMA, depenent de les condicions. Això significa que es poden
arribar a reduir les emissions de gasos fins a un 70%, quantitat que no passa
desapercebuda. Les reduccions típiques esperades per a cada un dels components
que es generen en la combustió del fuel i en l’escalfament del lligant són les
següents:
• El

CO2 es redueix entre un 30-40%
• El SO2 es redueix entre un 35%
• El CO es redueix entre un 10-30%
• El NOx es redueix entre un 60-70%
• Els COV es redueixen un 50%
• La quantitat de pols es redueix entre un 20-25%.
Per tant la contribució de les WMA als objectius marcats referents a la reducció
dels gasos que provoquen l’efecte hivernacle seria molt apreciable, per els diferents
països de la UE.
•

Disminució del consum d’energia mitjançant la reducció de la quantitat de
fuel utilitzat per la combustió i, conseqüentment, reducció dels costos de
producció.

Els estalvis d’energia registrats durant tots els anys d’experimentació, indiquen que
la disminució del consum d’energia en la combustió de les WMA es troba al voltant
d’un 20 i un 75% del consum regular de les HMA, dependent de la reducció de
temperatura, comparant amb l’equivalent de les HMA.
L’importància econòmica d’aquest benefici és relativa donat que depèn del tipus i
cost d’energia que s’utilitzi. En àrees on el cost del combustible es relativament alt,
el benefici pot ser un incentiu important, i en àrees on aquest cost sigui baix el
benefici seria mínim. En qualsevol cas, existeix un estalvi econòmic en quant a la
matèria prima, sigui quina sigui.
Tot i això, la reducció de la quantitat de fuel necessari per la combustió té una
conseqüència directa que no depèn de cap factor: es redueixen les emissions De
GEI.
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Reducció de la viscositat de la mescla, fet que possibilita una millora de
l’eficiència i eficàcia de la maniobrabilitat i compactació.

La reducció de la viscositat de la mescla pot ser beneficiós en varis sentits tot i que
cada una de les tecnologies de les WMA tingui un efecte diferent sobre aquesta
propietat. En general, totes elles poden aportar els següents beneficis:
• Millora de la maniobrabilitat: Normalment la disminució de la viscositat
implica una major maniobrabilitat i una mescla menys enganyosa (evita la
formació de grums). Aquest benefici és difícil de quantificar.
• Major compactació amb cada passada de la compactadora: Com que la
mescla semicalenta, generalment, té menor viscositat, cada passada de la
compactadora proporciona major compactació, d’aquesta forma, es
redueix el número total de pasades necessàries per arribar a la densitat
òptima.
• Major maniobrabilitat i major compactació de les mescles més rígides,
especialment, les mescles amb betums modificats o les mescles amb un
alt percentatge de material reciclat (Reclaimed Asphalt Pavement (RAP)).
La tecnologia de les mescles semicalentes facilita el treball i el compactat
d’aquest tipus de mescles a l’obra.
• Major
compactació a temperatures menors: amb les mescles
semicalentes es pot millorar la compactació en cada passada del
compactador, per tant, es pot contrarestar el ràpid procés de refredament
que passaria en el cas de ser mescles en calent. D’aquesta forma,
compactant el mateix número de vegades que amb les HMA s’aconsegueix
una compactació completa abans que finalitzi el refredament de la mescla i
es converteixi en una mescla difícil de treballar.
• Major distància entre la planta i l’emplaçament de l’obra. La viscositat es
redueix al utilitzar qualsevol procés de les WMA, fet que proporciona major
marge de temps per que es produeixi l’enduriment de la mescla, i per tant
existeix certa folgança de temps per a poder compensar l’augment de la
longitud del trajecte.
• Millora el comportament de les HMA amb un alt percentatge de RAP. L’ús
de l’additiu correcte, la quantitat òptima i el grau del lligant adequat poden
ser combinats per dissenyar i produir aquest tipus de mescles sense
problemes, i obtenir la rigidesa desitjada.
És important remarcar que alguns d’aquests beneficis són auto-excloents uns amb
els altres ja que no poden donar-se tots simultàniament. Per exemple, les mescles
semicalentes reduiran l’esforç de compactació en cada una de les passades,
sempre i quan, les distàncies de transport siguin relativament curtes i la
temperatura de la zona sigui l’adient.
•

Reducció de l’envelliment del lligant degut a la disminució de la
temperatura en el procés de fabricació de les WMA.
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Per últim i no menys importants les avantatges operacionals, que són aquelles
relacionades amb la operativitat de tot allò que involucra la producció, execució i
posada en servei.

7.2

•

Reducció del desgast de la planta com a conseqüència de la disminució
de la temperatura, en comparació amb les HMA.

•

Disminució del temps de curat, i per tant, ràpida obertura al trànsit.

ÚS DE FIBRES EN AGLOMERATS ASFÀLTICS

milloren la ductilitat i augmenten la resiliència. Una altra manera d’aconseguir-ho és
mitjançant l’utilització de fibres amb els extrems en forma de ganxo.
Altres millores de les propietats del formigó per les fibres són:
• Augment de la resistència a la abrasió degut a una reducció de la fissuració.
• Millora la resistència a la corrosió ja que controla l’obertura de les fissures i,
per tant, l’entrada d’aigua.
• El reforçament és uniforme a les tres direccions, convertint-ho en un material
isòtrop i homogeni.
• Permet estalvis en el formigó doncs es pot reduir el gruix de les capes
utilitzades.
Cal destacar que un alt contingut en fibres pot limitar la treballabilitat del formigó.

Morter lleuger i autoanivellant fabricat amb polímers 100% reciclats, aïllant tèrmic i
acústic, per a la formació de capes base de paviment. Redueix el temps d’execució
de planxejats amb gruixos de fins a 12 cm i, gràcies a la naturalesa fibrosa de
l’agregat plàstic, també redueix els riscos d’esquerdament i fissurament. Mitjançant
la incorporació d’una capa aïllant col·locada prèviament a l’abocament s’obté un
aïllament del soroll d’impacte de fins a 32
dB (amb el morter solament és de 13 dB). El pes específic és de 1600 Kg/m3.

Aplicacions: Degut a les bones propietats d’aquest material se solen aplicar en:

Són paviments als que es disposen fibres embegudes en el formigó per tal de
millorar les propietats del formigó. D’una banda poden ser fibres per controlar la
retracció i, d’altra, per poder augmentar la capacitat estructural.

Els àrids reciclats son el producte que resulta del tractament dels residus de
construcció i demolició i que presenta una sèrie de característiques que el fan apte
per a diverses aplicacions. Aquest tractament o procés de reciclatge del residu de
la construcció inclou processos de neteja, trituració i posterior garbellat, que
dependran del tipus de material que hom vulgui obtenir.

Les fibres poden ser de polipropilé, d’acer, de poliolefina de vidre etc., essent les
més utilitzades les dues primeres.
Recomanacions de disseny, avantatges i inconvenients:
Fibres de polipropilé: s’inclouen normalment en una proporció entre 0.6 i 1 Kg per
m3. Les que donen millors prestacions són les monofilament de longitud inferior a
12 mm. Tenen un bon comportament per tal d’evitar la fissuració per retracció
plàstica i de secat durant les primeres 24 hores. D’altra banda, no tenen caràcter
estructural.
Fibres d’acer: S’inclouen en una quantitat que oscil·la entre 20 i 50 Kg/m3. Són
d’uns 40-60mm de llarg i d’1 mm de diàmetre aproximadament. Les formes són
molt variades, rectes, d’extrems conformats, etc. Aquestes fibres augmenten
lleugerament la resistència estructural del formigó, la seva ductilitat i la resistència
del formigó a fatiga. Permeten la construcció de lloses més primes o que poden
suportar càrregues més altes.

- Paviments amb trànsit intens, pesat i amb velocitats elevades.
- Sòls amb alta exigència pel que respecta a toleràncies de nivell i de planor.
7.3

ÚS D’ÀRIDS RECICLATS

Entre les aplicacions en més habituals en l’àmbit de paviments de l’àrid reciclat s’hi
troben:
- Tot-ú artificial en vies de circulació.
- Prefabricats de formigó, com llambordes i llosetes per a paviments.
- Voreres i bases de paviments, i aparcaments formigonats o asfaltats
- Bases, subbases i esplanades millorades de vies de circulació amb tràfic
- Capa superficial per a paviments per a pàrquings tous
- Bases de formigó
Mentre no es disposa d’una normativa especifica d’àrid reciclat, la garantia en la
composició, característiques i comportament de l’àrid reciclat pren com a
referència:
- Per a l’ús com a material granular en bases i subbases de carreteres: PG-3,
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Carreteras y Puentes.


Quan el formigó comença a desenvolupar fissures sota les càrregues de servei, les
fibres actuen com a pont entre una cara de la fissura i l’altra, generant un
mecanisme de transferència de càrrega que redueix la propagació d’aquestes i
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7.4

ÚS DE FORMIGONS AMB ÀRIDS RECICLATS

aigua i diòxid de carboni gràcies a l’acció del sol i a la formulació química del
ciment.

Entre les aplicacions en més habituals en l’àmbit de paviments de formigons amb
àrids reciclats s’hi troben:
- Prefabricats de formigó.
- Vorades.
- Llambordes .
- Voreres i bases de paviments, i aparcaments formigonats o asfaltats.
Mentre no es disposa d’una normativa especifica d’àrid reciclat, la garantia en la
composició, característiques i comportament de l’àrid reciclat pren com a
referència:
- Per a l’ús d’àrid reciclat en la fabricació de formigons i morters: d’acord amb
la modificació de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), la fabricació
de formigons i morters, d’acord amb les experiències i assajos realitzats fins
el moment, preveu un màxim del 20% d’àrid reciclat en la composició del
formigó, més concretament, pel que fa a les fraccions corresponents a la
grava o gravilla, i admetent presència de ceràmics.
Resultats d’assajos a llambordes:
DOSSIFICACIÓ
Convencional
80% reciclat
100% reciclat

RESISTÈNCIA (MPa)

Aplicació concreta d’aquest material en forma de llambordes i lloses de paviment
per a exteriors, que incorpora una capa superficial elaborada amb aquest ciment
fotocatalític i que li dóna qualitats descontaminants i autonetejables.
7.6

ÚS DE CAUTXÚ RECICLAT

El cautxú reciclat s’utilitza a llosetas de cautxú reciclat provinent de la recuperació
de pneumàtics de rebuig, aglomerants de poliuretà, pigments i altres components
químics auxiliars. La composició del material, en el que predominen compostos
flexibles, atorga al material una elasticitat que esmorteeix els cops, condició útil per
a paviments de parcs infantils i altres usos en els que s’han de reduir els riscos de
les caigudes. Resistents als rajos UV, a les gelades, a la humitat i a les vibracions,
amb propietats aïllants acústiques i tèrmiques.
7.7

NOUS BETUMS MODIFICATS: BETUM MODIFICAT AMB POLÍMER

Quan les sol·licitacions de trànsit o climatològiques siguin altes o crítiques es pot
recórrer a la utilització de betums modificats amb polímers. Alguns d’aquests casos
a la ciutat de Barcelona poden ser:

Segons normativa
7.5

El ciment TX Aria converteix la superfície del formigó en autonetejable i descontaminant per efecte de fotocatalització dels raigs UV solars, gràcies a l’addició de
diòxid de titani a la seva formulació. Es tracta d’un material ja existent des de fa
temps a altres mercats europeus, però que ara es comercialitza a l’estat.

ÚS DE MATERIALS FOTOCATALÍTICS

Ciment TX Aria amb efecte purificador i descontaminant de l’aire gràcies a l’efecte
fotocatalític, similar al descrit per a l’Ecopittura.
Llamborda de formigó amb superfície permeable a l’aigua i fotocatalítica per a
neutralizar contaminants atmosfèrics, fabricada amb ciment TX Arca® (Italcementi,
sota norma EN 197/1). Absorbeix el diòxid de carboni, els òxids de nitrogen i sofre,
els carbonats i sulfats de calci, els òxids de titani, els sòlids en suspensió i el fòsfor
que es precipiten sobre el paviment. Disposa de certificació LEED -Leader
Leadership in Energy and Environmental Design- i
suposa fins a 14 punts en els sistemes de crèdits SS, MR i ID.

•
•
•
•
•

Necessitats de drenatge d’aigua.
Paviments amb bona resistència al lliscament.
Trànsit o sol·licitacions especials con carril bus, carril lent en rampes fortes.
Aparcament de vehicles molt pesants.
Pavimentació de suports molt deformables o fissurats.

Ciment blanc amb efecte fotocatalític, de propietats autonetejadores que permeten
conservar el color en façanes i altres superfícies, que en la formació de formigons i
microformigons manté una resistència mecànica de característiques similars als
ciments convencionals. La brutícia d’origen biològic que s’acumula a la superfície
es dissol mitjançant l’acció de la pluja o el rec, i posteriorment es descompon en
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8 DOCUMENTACIÓ MINIMA PER REVISIÓ DE PROJECTE

9 DOCUMENTACIÓ MÍNIMA PER A RECEPCIÓ D’OBRES

La documentació mínima a lliurar per a la revisió d’un projecte de nova
pavimentació o manteniment de paviments existents és la que s’especifica a
continuació:

Per tal de poder realitzar la recepció d’obres de pavimentació per part del
departament de Vialitat de l’Ajuntament de Barcelona s’haurà d’aportar la següent
documentació:

1. Memòria constructiva.

1. Fitxa completada de recepció d’obres.
2. Plànols “As built” de les obres, com a mínim els plànols que es necessari
aportar per tal de realitzar la recepció d’obres són els que s’indiquen a
continuació:
o Secció emprada especificant els materials emprats.
o Plànol de la zona on s’ha actuat (superfície).

2. Annexes:
a. Càlcul seccions de ferms.
3. Documentació gràfica:
a. Plànols de pavimentació (cotes, pendents...)
b. Seccions i alçats acotats
4. Plec de prescripcions tècniques de paviments.
5. Estat d’amidament.
6. Quadre de preus nº 1 i nº2.
7. Pressupost.
8. Control de qualitat.
9. Estudi de Seguretat i Salut.

En els plànols de detall s’ha de fer constar els sobreamples normatius en la
construcció de rases per al pas d’instal·lacions, indicant compactacions mínimes,
profunditats correctes, etc, seguint les indicacions de les Ordenances Municipals i
el present Plec de Prescripcions Tècniques.
S’hauran d’incloure també les seccions de totes les tipologies de paviments,
vorades, guals de vianants i vehicles i rigoles.
Tant en memòria, annexes i plànols s’han de indicar els graus de compactació de
les diferents capes.
Es tindrà que assegurar de donar la mateixa informació en tots els documents:
memòria, annexes, plànols i pressupost.

33

34

10 CONTROL DE QUALITAT

Assaig normalitzat per a comprovar la consistència i resistència a la compressió
del formigó:

A títol orientatiu a continuació s’indiquen alguns dels assajos normalitzats a
realitzar.
Comprovació de la compactació de la capa de subbase:
•

• Presa de mostres de formigó fresc, incloent mostreig del formigó, mesura de
l’assentament del con d’Abrams, fabricació de provetes cilíndriques de
15x30 centímetres. curat, enrasat i assaig a compressió UNE
83300/301/303/313 UNE-EN 12390.

Determinació de la densitat i humitat “in situ” ASTM D 2922.
Assajos normalitzats d’identificació de l’aglomerat asfàltic:

Assajos normalitzats d’identificació de material de base:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Assaig Próctor Modificat NLT-108 UNE 103501.
Anàlisi granulomètric per tamisatge NLT-104 UNE 103101.
Determinació de l’equivalent de sorra NLT-113 UNE-EN 933-8.
Determinació dels límits d’Atterberg NLT-105 UNE 103103 i UNE
103104.
Assaig de desgast de “Los Angeles” NLT-149 UNE-EN 1097-2.
Coeficient de neteja NLT-172 UNE-EN 13043.
Partícules amb dues o més cares de fractura UNE-EN 933-5.
Índex de llenques NLT-354 UNE-EN 933-3.

Assajos normalitzats per a controlar la correcta execució de l’aglomerat asfàltic:
•

•

Assajos normalitzats per controlar la correcta execució del material de base:
•

•

Presa de mostres de formigó fresc, incloent mostreig del formigó, mesura de
l’assentament del con d’Abrams, fabricació de tres 81 provetes prismàtiques
de 15x15x60 centímetres. curat, enrasat i assaig a flexo-tracció UNE
83300/301/303/313 UNE-EN 12390.
Assajos normalitzats per al reg d’imprimació:

Determinació quantitativa de sulfats solubles UNE 103501.
Determinació del contingut de matèria orgànica NLT-118 UNE
103204.
Determinació dels límits d’Atterberg NLT-105 UNE 103103 i UNE
103104.
Anàlisi granulomètric per tamisatge NLT-104 UNE 103101.
Assaig Próctor Modificat NLT-108 UNE 103501.
Partícules amb dues o més cares de fractura UNE-EN 933-5.
Determinació de l’equivalent de sorra NLT-113 UNE-EN 933-8.
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Terrossos d’Argila UNE 7133.
Assaig de desgast de “Los Angeles” NLT-149 UNE-EN 1097-2.

•
•
•
•
•
•

•

Contingut d’aigua UNE-EN 1428
Viscositat NLT-138
Destil·lació NLT-134
Penetració sobre el residu de destil·lació. NLT-124
Carrega de les partícules en emulsió. NLT-194
Comprovació de la dotació de lligant NLT-353.

Assajos normalitzats per al reg d’adherència:

Assajos normalitzats per controlar la correcta execució de la grava-ciment:
•

Determinació de la temperatura d’estesa. (No segueix cap norma).
Extracció d’un testimoni d’aglomerat per a la determinació de la densitat
aparent i del gruix mitjançant sonda rotativa NLT-168 i NLT-314/92.

Assaig normalitzat per controlar la resistència a la flexo-tracció del paviment de
formigó:

Determinació de la densitat i humitat “in situ” ASTM D 2922.

Assajos normalitzats d’identificació de grava-ciment:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assaig Marshall d’una mostra d’aglomerat, fabricant tres provetes per
a la determinació de la densitat aparent, trencament i el càlcul de
buits NLT-159 EN 12697.
Determinació del contingut de lligant d’una mostra d’aglomerat
asfàltic NLT-164.
Granulometria dels àrids extrets NLT-165.

Fabricació, curat, conservació i assaig a compressió de 3 provetes de gravaciment NLT-305.
Determinació de la densitat i humitat “in situ” ASTM D 2922.
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•
•
•
•

Contingut d’aigua UNE-EN 1428
Viscositat NLT-138
Destil·lació NLT-134
Penetració sobre el residu de destil·lació. NLT-124
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• Carrega de les partícules en emulsió. NLT-194
• Comprovació de la dotació de lligant NLT-353.

11 NORMATIVA DE REFERÈNCIA

Assajos normalitzats per a les llambordes i rajoles de vorera:

Serà d'obligat compliment tot l’establert en la Normativa Legal. En conseqüència
seran d’aplicació les disposicions que, sense caràcter limitatiu, s’indiquen a
continuació.

• Determinació de l’absorció d’aigua UNE 127024.
• Resistència a l’abrasió UNE 127024.
• Resistència a la flexió UNE 127024.
• Comprovació de les característiques geomètriques UNE 127024.

En el cas de no existir Norma Espanyola aplicable, es podran aplicar les normes
estrangeres (DIN, ASTM, etc.) que siguin designades pel tècnic municipal
competent del Departament de Vialitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Seran també d’obligat compliment qualsevol altre disposició oficial relativa a la
Seguretat, Salut Laboral, Higiene i Medicina en el Treball, vigent a la data de la
execució de l’obra, i que pugui afectar a la mateixa.
11.1 NORMATIVA ADMINISTRATIVA DE TIPUS GENERAL
•
•

Obres i instal·lacions de serveis en el domini públic municipal.
Ordenances municipals de l’Ajuntament de Barcelona relatives a obra nova,
rehabilitació o manteniment de paviments.

11.2 NORMATIVA DE MATERIALS I PRODUCTES
•
•

•

Marcat CE relatiu a determinats productes de construcció.
Reial Decret 956/2008 de 6 de juny, pel que s’aprova la instrucció per a la
recepció de ciments (consolidat).
Reial Decret 605/2006 de 19 de maig, pel que s’aproven els procediments
per a l’aplicació de la norma UNE-EN 197-2:2000 als ciments no subjectes al
marcat CE i als centres de distribució de qualsevol tipus de ciment.
Ehe-08
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts
de la Direcció General de Carreteres. PG-3 (Ordre de 6 de febrer de 1976 i
actualitzacions)
Fabricació i emmagatzematge a obra de betums amb cautxú (OC 21
bis/2009)
Articles 542 y 543 del PG-3 (OC 24/2008)

•

Ús i especificacions de lligams i barreges amb cautxú (OC 21/2007)

•

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Conservació de

•
•
•
•

Carreteres. PG-4 (OC 8/2001)
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11.3 NORMATIVA SOROLL
•
•

Reial Decret 1367/2007 de 19 de octubre, pel que es desenvolupa la Llei
37/2003 de 17 de novembre, del Soroll, en el referent a zonificació acústica,
objectius de qualitat i emissions acústiques.
Reial Decret 1513/2005 de 16 de desembre, pel que es desenvolupa la Llei
37/2003 de 17 de novembre, del Soroll, en el referent a la avaluació i gestió
del soroll ambiental (consolidat)

11.6 NORMATIVA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
•
•
•

11.4 NORMATIVA MEDI AMBIENT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modificació del text refós de la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de
projectes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2008, de 11 de gener.
Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 26/2007, de 23
d’octubre, de Responsabilitat Mediambiental.
Text refós de la Llei d’Avaluació d’ Impacte Ambiental de projectes.
Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.
Qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera.
Reglament pel desenvolupament i execució de la Llei 16/2002, de 1 de
juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.
Prevenció i control integrats de la contaminació.
Reial Decret Legislatiu 1/2008 de 11 de gener, pel que se aprova el text
refós de la Llei d’ Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes.
Llei 9/2006 de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats
plans i programes en el medi ambient.
Reial Decret 105/2008 de 1 de febrer, pel que es regula la producció i
gestió dels residus de construcció i demolició.
Reial Decret 1131/1988 de 30 de setembre, pel que s’aprova el
Reglament per a la execució del Reial Decret Legislatiu 1302/1986 de 28
de juny, d’Avaluació d’Impacte Ambiental.

•
•

Llei 32/2006 de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el
Sector de la Construcció.
Reial Decret 1109/2007 de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei
32/2006 de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector
de la Construcció (consolidat).
Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que se estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut en las obres de construcció
(consolidat)
Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que se estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció
(consolidat)
Resolució de 5 de març de 1999, de la Secretaria d’Estat
d’Infraestructures i Transports, sobre delegació d’atribucions en matèria
de seguretat i salut en les obres de carreteres en els caps de Demarcació
de Carreteres de l’Estat.

11.7 NORMATIVA ESPECÍFICA D’OBRES DE PAVIMENTS
•
•
•
•
•
•

Norma 6.1-IC. Seccions de ferm (Ordre FOM 3460/2003)
Norma 6.3-IC. Rehabilitació de ferms (Ordre FOM 3459/2003)
Guia pel replanteig de les obres de conservació de ferms
Recepció d’obres de carreteres que incloguin ferms i paviments (OC
20/2006
Norma UNE 41500 IN
Norma UNE 41510

11.5 NORMATIVA RESIDUS
•
•
•
•
•
•

Modificació del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es
regula l’eliminació de residus mitjançant el dipòsit en abocadors.
Regulació de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
Operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de
residus.
Pla Nacional de Residus de Construcció i Demolició 2001-2006
Llei de Residus
Reglament per a la execució de la Llei 20/1986, Bàsica de Residus
Tòxics i Perillosos.
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1. - CONDICIONS GENERALS

1.1 - OBJECTE DEL PLEC
El present document es refereix a les condicions que han de complir les unitats d'obres i els seus materials, integrants en l'execució de
les obres d'instal·lació d'Enllumenat Públic en el terme municipal de Barcelona.
Les condicions aquí establertes s'exigeixen per a proporcionar les garanties suficients de bon funcionament de tots els elements
integrants en les instal·lacions d'Enllumenat Públic, assignant així mateix, les normes de seguretat i duració, tant dels components dels
projectes, com de les xarxes d'alimentació i d'energia elèctrica, corresponents als mateixos, admetent pels esmentats elements, l'ús
considerat normal en aquest tipus d'instal·lacions.
També s'indiquen en els presents plecs, els assaigs, que en la recepció dels aparells i dispositius auxiliars dels mateixos, podran ser
efectuats per la Direcció Facultativa de l'obra, així com la forma i entitat que hagi d'efectuar aquests.
Tots els elements, aparells, components, aparellat, etc., hauran de ser acompanyats, en el cas que la Direcció Facultativa així ho
exigeixi, dels corresponents certificats, redactats pel fabricant, subministrador o contractista dels mateixos, i en els quals s'indicarà la
marca del fabricant, les característiques tècniques, així com les dimensions geomètriques, proves a les que han estat sotmesos i que es
consideren com representatius dels mateixos.
Es presentaran, tanmateix, els certificats estesos per Laboratoris oficials si els tingueren i els de Normalització que siguin exigibles
oficialment.
Totes les proves que hagin de realitzar-se dels materials segons el parer de la Direcció Facultativa, les realitzarà el Laboratori indicat
per aquest Excm. Ajuntament, el qual redactarà els corresponents informes tècnics dels mateixos.
Les despeses de tota índole originades per la realització dels assaigs seran a càrrec del contractista.

1.2 - REGLAMENTS I NORMES
Els reglaments i normes que es prendran en consideració per a la redacció de projectes, realització de les obres i assaigs dels elements
integrants de les instal·lacions d'enllumenat públic, seran els següents:
-

Llei 6/2001 de 31 de maig d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per la Protecció del Medi Nocturn, DOGC, núm.3407 de
12/6/2001
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 842/2002 del 2 d’agost, BOE núm 224 de 18/09/2002) i Instruccions
Tècniques Complementàries (ITC).
Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Eficiència Energètica en Instal•lacions
d’Enllumenat Exterior
Decret 351/1987 de 23 de novembre, DOGC núm. 932.
Ordre 14 de maig 1987, DOGC núm. 851.
Pla Director d’Il·luminació de BarcelonaRecomanacions sobre Enllumenat de Vies Públiques CIE, Publicació núm.
115.Normes de les companyies subministradores de fluid elèctric
Normativa sobre Prevenció de Riscs Laborals, segons Llei 31/1995 de 8 de novembre.
Normes UNE que siguin d’aplicació.
Qualsevol altra legislació que sigui d’obligat compliment

1.3 - DESCRIPCIÓ DE LES OBRES QUE COMPRÈN
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Les obres objecte del present Plec de Condicions són les anteriorment esmentades i que es descriuen a continuació, en general amb
expressió de les seves característiques especials.
1.3.1 Instal·lació i muntatge dels punts de llum
Comprèn el subministrament i la instal·lació de lluminàries i els seus suports, amb els seus equips elèctrics necessaris, incloent
làmpades, reactàncies, condensadors, i la resta d'accessoris que siguin necessaris pel seu perfecte funcionament, així com les obres de
fàbrica i formigó necessari per a la seva sustentació.
1.3.2 Xarxa de distribució
En les xarxes de distribució, s'inclou l'estès dels cables de subministrament en rases o tubulars preparades a l'efecte en els casos
d'alimentació subterrània i l'estès i col·locació d'aquelles parts que hagin de situar-se en l'exterior i de forma aèria, incloent-se els
dispositius i accessoris necessaris per a garantir un perfecte aïllament, així com les connexions i suports corresponents.

e)
f)
g)

Disposar senyalització d'obres en execució, sense perjudici de la responsabilitat del contractista al respecte.
Comprovar els fonaments disposats en l'obra i disposar el procedent per a la seva adequació a la naturalesa del terreny.
Proposar les modificacions que vinguin aconsellades sobre el projecte, durant la seva execució, per l'estat, naturalesa o
accident del terreny o de l'obra, per raons tècniques o per la dels materials disponibles.
h) Autoritzar la utilització, materials, mà d'obra especials que facilitin les tasques, sense minvar la seva perfecció.
i) Verificar la fabricació del material a emprar en l'obra, prèvia comunicació del nom i senyes del fabricant a qui l'hagi
encomanat, si és procedent, l'adjudicatari.
j) Establir els terminis parcials d'execució de l'obra, quan no vinguin determinats en el projecte, oferta del contractista o acord
d'adjudicació.
k) Assumir personalment i sota la seva responsabilitat en cas d'urgència o gravetat, la direcció immediata de determinades
operacions o treballs en curs, per això el Contractista haurà de posar a la seva disposició el personal i material de l'obra.
l) Acreditar al Contractista les obres realitzades conforme al que disposa els documents del Contracte.
m) Participar en les recepcions, redactar la liquidació de l'obra, conforme a les normes legals establertes.
n) El Contractista està obligat a prestar la seva col·laboració a la inspecció facultativa pel normal compliment de les funcions
que se l’hi ha encomanat.

1.3.3 Connexions i Quadres de Control
Comprenen totes les caixes o armaris que es prevegin per a garantir una fàcil maniobra d'encesa i apagada, així com la necessària
protecció dels elements elèctrics de la xarxa i seguretat en cas d'avaries i contactes a elements conductors de lluminàries o suports
d'equips de comptatge i mesures.

1.6 - SUBCONTRACTES

1.3.4 Prova de posada a punt de la instal·lació

Sense necessitat d'especificació venen compreses en el contracte les prestacions auxiliars necessàries per a la realització i determinació
de l'obra de conformitat al projecte.

Comprèn el conjunt de proves que es jutgen necessàries per a la comprovació de les instal·lacions en el seu aspecte fotomètric, elèctric,
mecànic, químic, per a assegurar la posada a punt del sistema d'enllumenat.

La utilització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers no implica conformitat amb ella ni subroga a aquest, enfront de
la Corporació, en els drets d'aquell, ni relleva a l’esmentat contractista de les seves obligacions i responsabilitats.

1.4 - DISPOSICIONS APLICABLES

L'adjudicatari realitzarà les prestacions amb el personal necessari pel desenvolupament del programa i terminis de l'obra, per mitjà de
les relacions de treball o vincle professional establerts per la legislació vigent, que s'entendran concertades entre aquell i aquest amb
indemnitat de l'Ajuntament.
Les disposicions sobre remuneració i la resta de condicions de treball, seguretat i higiene i previsió laboral afecten inexcusablement el
contractista i el seu incompliment, a banda de la jurisdicció a qui correspongui el seu compliment implica el d'aquest contracte.

A més de les disposicions contingudes en aquest Plec, seran d'aplicació en tot el que especifica ell, les següents:
-Plec de Condicions Generals de l'Excm. Ajuntament de Barcelona.
-Plec de Condicions particulars i econòmiques que s'estableixin per a la contractació de cada obra.

La subcontractació d'una part o la totalitat de l'obra, no podrà realitzar-se sense la revisió adequada i l’autorització d'aquesta per part de
la inspecció facultativa.

El Contractista està obligat a complir quantes lleis, disposicions, estatuts, etc. regeixin les relacions laborals, en vigor, o que d'ara
endavant es dictin.
1.7 - PERSONAL DE CONTRACTISTA
1.5 - AUTORITAT DEL TÈCNIC DIRECTOR DE L'OBRA, I INSPECCIÓ FACULTATIVA

El Contractista estarà obligat a dedicar a les obres el personal tècnic amb que es va comprometre en el moment de la licitació.

L'adjudicatari executarà l'obra sota la direcció d'un tècnic facultatiu, amb capacitat legal respecte d'això, la lliure designació de la qual
comunicarà a l'Ajuntament per escrit abans d'iniciar-la.

La Inspecció Facultativa podrà prohibir la permanència en les obres, de personal de Contractista, per motius de falta d'obediència i
respecte, o per una altra causa d'actes que comprometin la marxa dels treballs.

Correspon la inspecció general de l'obra a l'Excm. Sr. Alcalde, als Regidors en els que delegui i al Secretari o funcionaris que aquest
designi; i la facultativa al tècnic amb titulació professional adequada i suficient que en qualsevol moment determini la Corporació, i a la
falta de designació expressa, al Cap del Servei municipal que l'obra correspongui.

El Contractista, podrà recórrer davant d'aquest Excm. Ajuntament, si entén que no hi ha motiu fundat per a l’esmentada prohibició.

La inspecció general de l'obra tindrà lliure accés a la mateixa en tot moment, per a les comprovacions que estimi del cas, i tanmateix
podrà demanar la presentació de documents justificatius del compliment de les obligacions contractuals i factures de subministrament
de materials arreplegats en l'obra o incorporats a la seva execució, a l'efecte de verificar les seves qualitats i característiques.

1.8 - PROGRAMA DE TREBALL

La inspecció facultativa, a més de les comeses atribuïdes a la inspecció general, tindrà especialment els següents:
a)
b)

c)
d)

Facilitar a la Direcció Facultativa i al personal de l'adjudicatari la interpretació del projecte d'obra i la seva execució.
Verificar en tot moment el curs de l'obra, compliment de les condicions del contracte, desenvolupament del mateix d'acord
amb el projecte, sistema general de treball, etapes o terminis del programa d'execució personal empleat i competència tècnica
i pràctica del mateix, segons procedeixi i rebutjar el que no respongui a la capacitat del seu ofici.
Comprovar el material arreplegat, les seves característiques i estat i la seva adequació al curs de les obres, determinar les
anàlisis d'aquell que s’estimi procedent i rebutjar els materials inadequats o imperfectes.
Advertir les anomalies que es produeixin i autoritzar la suspensió o ajornament parcial de l'obra per termini no superior a vuit
dies o proposar major termini quan s'aconselli per circumstàncies de seguretat, defensa del patrimoni arqueològic o jardiner
de la Ciutat, naturalesa distinta a la que prevegem de les unitats d'obres a realitzar o circumstàncies meteorològiques.
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En les obres que a criteri de la Inspecció Facultativa el requereixi i abans del començament d'aquests, el Contractista sotmetrà a
l'aprovació de la mateixa, un programa de treball amb especificació dels terminis parcials i dates de terminació de les distintes unitats
d'obra.
Aquest pla una vegada aprovat s'incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant, caràcter contractual.
El Contractista presentarà tanmateix, una relació completa dels serveis i equips que es compromet a realitzar en cada una de les etapes
del Pla.

1.9 - REPLANTEJAMENT DE LES OBRES
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Abans d'iniciar l'execució de l'obra es procedirà al replantejament de la mateixa en el terreny, estenent-se acta firmada per ambdues
parts, i durant l'execució es realitzaran els replantejaments parcials que interessen al Contractista o a la Inspecció Facultativa, un i altres
a les seves costes, i amb responsabilitat Tècnica i econòmica al seu càrrec, encara en el cas en què aquests ens ho hagi requerit.

Totes les obres hauran d'estar perfectament delimitades, tant frontal com longitudinalment, per mitjà de tanques, o altres elements
anàlegs de característiques aprovades pels serveis tècnics municipals, de forma que tanquin totalment la zona de treball.
Haurà de protegir-se de manera indicada qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a lliure i segura circulació de vehicles i vianants,
tal com piles de runes, materials per a la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres elements. Quan sigui necessari es
col·locaran els discos indicadors reglamentaris, a més del que estableix les ordenances vigents.

1.10 - INICIACIÓ I PROSSECUCIÓ DE LES OBRES
Després de firmat per ambdues parts el Contracte, el Contractista haurà de començar les obres dins del termini assenyalat.
1.17 - RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
Sent el temps un dels elements del Contracte, el Contractista prosseguirà l'obra amb la major diligència emprant aquell mitjà i mètodes
de realització que asseguren el seu acabament no més tard de la data establerta a l'efecte, o a la data a què s'hagi ampliat el temps
estipulat per a l’acabament.

El Contractista serà responsable durant l'execució de les obres de tots els danys i perjudicis, directes o indirectes, que es puguin
ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal
al seu càrrec o una deficient organització de les obres.
Durant el període de garantia, serà responsable dels perjudicis que puguin derivar-se de materials o treballs incorrectes.

1.11 - LLIBRE D'OBRA
Aquest llibre serà amb pàgines numerades i segellades, i romandrà en l'obra mentre duri la mateixa. En ell s'anotaran totes les
variacions i modificacions que sorgeixin durant el desenvolupament de l'obra.

Els serveis públics o privats que resulten danyats hauran de ser reparats, al seu càrrec, de manera immediata, previ avís als mateixos i
d'acord a les seves instruccions.
Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu càrrec, adequadament.

Quan les modificacions o variacions es detallin en croquis o plànols, aquests es dataran i firmaran per ambdues parts a més d'indicar-se
en el mateix la pàgina i corresponent referència del llibre d'obra.

Les propietats públiques o privades que resultin danyades hauran de ser reparades, al seu càrrec, restablint les seves condicions
primitives o compensant els danys o perjudicis causats, en qualsevol forma acceptable.
Tanmateix, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l'execució de les obres, havent de
donar immediatament compte de les troballes a la Direcció Facultativa de les mateixes i col·locar-los sota la seva custòdia.

1.12 - TERMINI D'EXECUCIÓ
El termini d'execució es fixarà en cada cas i d'acord amb les característiques de cada obra, de la Memòria del corresponent Projecte.

1.18 - CONSERVACIÓ DE L'ENTORN URBÀ
1.13 - PLANS DE DETALLS DE LES OBRES

El Contractista prestarà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents operacions i instal·lacions que necessiti realitzar per a
l'execució del contracte, sobre l'estètica i l'entorn de les zones en què es troben les obres.

El Contractista presentarà tots els plans o esquemes de detall que s'estimi necessari per a l'execució de les obres contractades.
En aquest sentit tindrà cura dels arbres, mobiliari urbà, tanques i la resta d'elements que puguin ser danyats durant les obres, perquè
siguin degudament protegides per evitar possibles destrosses que, de produir-se, seran restaurades a la seva costa.
1.14 - CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL PROJECTE
El que menciona el Plec de Condicions i omès en els plans o viceversa, haurà de ser executat com si estigués exposat en aquests dos
documents.

1.19 - NETEJA FINAL DE LES OBRES
Una vegada que les obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions, dipòsits i edificis construïts amb caràcter temporal pel servei de l'obra,
hauran de ser desmuntats i els llocs del seu emplaçament restaurats de forma original.

En cas de contradicció entre els Plans i el Plec de Condicions, prevaldrà el que prescriu aquest últim.
Les omissions en els Plans i Plecs de Condicions o les descripcions errònies dels detalls de l'obra que siguin indispensables per a portar
a terme l'esperit o intenció exposats en els Plans i Plec de Condicions, i que per ús i costum hagin de ser realitzats, no sols no eximeixen
el Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls de l'obra omesos, o erròniament descrits, sinó que pel contrari, hauran de ser
executats com si hagués estat completa i correctament especificat en els Plans i Plec de Condicions.

Tot s'executarà de forma que les zones afectades quedin completament netes i en condicions estètiques d'acord amb el paisatge
circulant.

1.15 - PERMISOS I LLICÈNCIES

1.20 - RECEPCIÓ DE LES OBRES

El Contractista haurà d'obtenir a les seves costes tots els permisos i llicències necessàries per a l'execució de les obres, corrent al seu
càrrec la confecció de tots els documents (projecte, certificat i butlletins), i tràmits necessaris per a la legalització de cada instal·lació,
davant dels Serveis indústria de la Generalitat de Catalunya, havent de gestionar amb el Servei d'Instal·lació d'Enllumenat, les
instàncies de sol·licitud d'aprovació i posada en marxa necessàries.
Les instal·lacions no es consideraran concloses fins que els esmentats tràmits estiguin totalment complimentats.

Acabades les obres i instal·lacions i com a requisit previ a la recepció provisional de les mateixes, es procedirà a la presentació en
l'Ajuntament,

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte, i per tant, no seran objecte d'abonaments a banda per la seva realització.

A) Plànol fi d’obra de la instal·lació amb les característiques tècniques dels materials instal·lats (models, potències, materials,
homologacions etc.)
B)

1.16 - SENYALITZACIÓ DE LES OBRES
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Documentació relativa a la legalització i contractació de la instal·lació:
a. Si s’instal·la un nou armari (nova escomesa):
Projecte/Memòria de legalització visat (esquema unifilar, càlcul de línies, tensió de línies, característiques
tècniques dels materials instal.lats, models, potències, materials, homologacions..)
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Butlletins (imprès ELEC1), certificat d’instal·lació elèctrica segellat per un OC i acta favorable de l'OC (quan la
potència instal·lada >5kw).
Plànol fi d’obra de l’escomesa elèctrica realitzat pel punt de servei de ENDESA que hagi fet la connexió i
document de cessió d’instal·lacions.
Certificat de garantia de la instal·lació d’1any.
Donar d’alta el centre de comandament al sistema centralitzat.
Document de cessió d’instal.lacions.
Si es connecta a un armari existent (escomesa existent) prèvia autorització del Departament d’Enllumenat:
Projecte/Memòria de legalització visat de l’ampliació (esquema unifilar, càlcul de línies..)
Butlletins (imprès ELEC1), certificat d’instal·lació elèctrica segellat per una OC i acta favorable de l'OC (quan
l’ampliació de potència sigui > 50% de la potència instal·lada).
Certificat de garantia de la instal·lació d’1any.
Document de cessió d’instal.lacions.

Requeriments del Reglament d’Eficiència Energètica (RD 1890/2008):
Càlcul de l’eficiència energètica de la instal·lació i qualificació energètica.

Es realitzaran els mateixos assaigs i comprovacions definides per a la Recepció Provisional, comprovant-se els resultats de les
mateixes.
Una vegada esmenades, si és procedent, totes les deficiències observades, es girarà una visita d'inspecció a les instal·lacions
d'Enllumenats Públic per part dels Serveis Tècnics Municipals, als que acompanyaran representants del Contractista, del Servei de
Conservació i Manteniment de l'Enllumenat Públic, en el sector on s'han executat les instal·lacions, que subscriuran la seva conformitat
en una còpia de l'Acta de Recepció Definitiva de les instal·lacions, remetent-se dit exemplar a l'Ajuntament.
A partir de la Recepció Definitiva de les instal·lacions d'enllumenat públic, es responsabilitzarà de la conservació i manteniment de les
mateixes, l'empresa concessionària, en les condicions assenyalades en la concessió, sota la supervisió dels Serveis Tècnics Municipals.

1.23 - ALTRES CONDICIONS
Es compliran quantes disposicions de tipus legal referent a la remuneració i protecció de mà d'obra i Indústria Nacional, Assegurances
Socials i de qualsevol altre ordre que siguin aplicables a les obres que es van a executar.

D) Mesures luminotècniques de la instal·lació (luminància mitja i uniformitat) un cop executada l’obra.
E)

El present Plec de Condicions podrà ser revisat i modificat per l'Ajuntament, quan l'avanç tecnològic, la posada en vigor de nous
Reglaments Estatals i el funcionament de les instal·lacions, requereixin la seva actualització, previ informe dels Serveis Tècnics
Municipals, tramitant-se dites modificacions, D'acord amb el que ordena respecte d'això en la legislació vigent.

Verificació de la instal·lació favorable per part del mantenidor de la zona.

Quedaran derogades totes aquelles normes relatives a les instal·lacions d'enllumenat públic que es puguin contenir en disposicions i
Ordenances d'aquest Ajuntament i s'oposen al que disposa el present Plec de Condicions.

En els casos especials, s'executaran les mesures de lluminàncies i enlluernaments.
Tot això sense perjudici de quants assaigs, comprovacions fotomètriques i proves de tota índole es consideri necessari siguin realitzades
pels Laboratoris i Serveis Tècnics Municipals. Les proves assenyalades anteriorment, es realitzaran en presència de Tècnics
Municipals, que confrontaran les mateixes, comprovant la seva execució i resultats.
Aquestes proves hauran de donar uns resultats no inferiors als del Projecte i als preceptius en el Reglament Electrotècnic per a Baixa
Tensió i les Instruccions Complementàries del mateix.
Si el resultat de les proves no fos satisfactori, el sol·licitant haurà d'executar les operacions necessàries, perquè les instal·lacions es
trobin en perfectes condicions, i les obres de les quals hauran de quedar acabades en el termini fixat per l'Ajuntament.
Amb caràcter previ a la firma de l'Acta de Recepció Provisional, l'Ajuntament, podrà requerir al sol·licitant una liquidació de les obres,
realitzada amb els preus unitaris que figuren en el Projecte.
Esmenades totes les deficiències, es girarà visita d'inspecció a les instal·lacions d'Enllumenat Públic, per part dels Serveis Tècnics
Municipals, als que acompanyaran representants del Contractista, en el sector on s'han executat les instal·lacions, que subscriuran la
seva conformitat en una còpia d'Acta de Recepció Provisional de les Instal·lacions, remetent-se dit exemplar a l'Ajuntament.
Complementàriament a aquesta documentació tècnica, el Contractista lliurarà els documents acreditatius del compliment de les
disposicions previstes en la Llei 6/2001, en quant a rendiments i FHS de les lluminàries i la marca CE i certificació de producte en quan
als suports.

1.21 - TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia de totes les instal·lacions d'enllumenat públic serà d'un any, excepte que el Plec de Clàusules Administratives fixi
un termini superior, durant el qual el Contractista restarà obligat a conservar la instal·lació en perfectes condicions de funcionament i
seguretat, reposant els materials defectuosos, deteriorats i trencats o sostrets per tercers i dels accidents o perjudicis que puguin
produir-se.
Si en el termini requerit no són reparades les anomalies existents, podran ser reparades per compte d'aquest Ajuntament, descomptant el
valor d'aquestes reparacions, de les retencions assenyalades en l'Art. 1.25 anterior.

1.22 - RECEPCIÓ DEFINITIVA
Transcorregut el termini de garantia i abans de procedir a la recepció definitiva de les instal·lacions, s'efectuarà una comprovació del
correcte funcionament de tots els elements integrants de la mateixa.
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2. - CONDICIONS DELS MATERIALS

Presentació d'un croquis amb les característiques de dimensions, forma, gruixos de xapa i pes del suport amb la seva tolerància, que
pretén instal·lar. Aquest croquis seguirà les indicacions dels plànols de detall.
En aquestes característiques no podran figurar dimensions, gruixos o pesos inferiors als del projecte.

2.1 - CONTROL PREVI DELS MATERIALS

S’aportarà Certificat de Normalització s/ Real Decret 401/1989, UNE EN 40, i, en tot cas, complimentant el REBT2002, ITC BT 09.

Tots els materials emprats, encara els no relacionats amb aquest Plec, hauran de ser de primera qualitat i completament nous sense
haver estat utilitzats, encara que fos amb caràcter de mostra o experimental.

Lluminàries

Una vegada adjudicada l'obra definitivament i abans de la instal·lació, el Contractista presentarà a la Direcció Facultativa, els Catàlegs,
cartes mostres, etc., que es relacionen en la recepció dels distints materials. No es podran emprar materials sense que prèviament hagin
estat acceptats per la Direcció Facultativa.
Aquest control previ no constitueix la seva recepció definitiva, podent ser rebutjats per la Direcció Facultativa encara després de
col·locats, si no complissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, havent de ser reemplaçats pel Contractista, per altres
que compleixin amb les qualitats exigides.
Es realitzaran quantes anàlisis i proves necessàries per a la comprovació de la qualitat s'ordenin per la Direcció Facultativa, encara que
aquestes no estiguin indicades en aquest Plec, les quals es realitzaran en els Laboratoris que, en cada cas, indiqui la Direcció Facultativa
de l'obra, sent les despeses ocasionades per compte del Contractista.

Abans de ser acceptades per la Direcció Facultativa els tipus de lluminàries a instal·lar, serà necessari la presentació pel Contractista a
la Direcció Facultativa de:
-

Catàlegs en què han de figurar dimensions i característiques.
Corba d'intensitats lluminoses en un pla (corba fotomètrica d'un Laboratori Oficial).
Mostra dels diversos tipus que es van a emprar, pel seu posterior assaig en laboratori.
Certificat del fabricant a mesura que està construïda s/ NORMA UNE 60598
Certificat que acrediti el FHS i el rendiment lumínic

Tots els escrits, catàlegs, cartes, corbes fotomètriques, etc., hauran de presentar-se en dos exemplars, reservant-se una d'aquestes
documentacions el Director Facultatiu i lliurant l'altra al Departament d'Enllumenat.

2.1.1 - Condicions generals dels materials de l'obra civil

En el cas que els models de qualsevol tipus de material oferts pel Contractista no reunissin al parer de la Direcció Facultativa suficient
garantia i aquests materials siguin fabricats per més d'un fabricant, es podrà exigir al Contractista, la presentació d'una proposta de tres
marques que compleixin amb el Plec de Condicions, entre les quals la Direcció Facultativa triarà la més adequada.

Tots els materials emprats en l'obra civil d'aquest projecte hauran de complir les especificacions que s'indiquen particularment per a
cada u d'ells en els articles d'aquest Plec.

2.1.3 - Normalització

Independentment d'aquestes especificacions, el director d'Obra està facultat per a ordenar les anàlisis i proves que cregui convenient i
estimi necessàries per a la millor definició de les característiques dels materials emprats.

Tots els materials i instal·lacions utilitzats hauran de respondre a allò que s'ha normalitzat pels Serveis Tècnics Municipals o, si és
procedent, presentar possibilitat d'intercanvi sense necessitat d'operacions o elements accessoris.

2.1.2 - Condicions generals dels materials d'enllumenat públic
2.2 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DELS MATERIALS D'OBRA CIVIL
Tots els materials emprats, encara els no relacionats amb aquest Plec de Condicions, hauran de ser de qualitat i a ser possibles models
normalitzats per aquest Excm.Ajuntament, o intercanviables amb models instal·lats normalment.

Tots els materials d’obra civil compliran les condicions exigides en el Plec d’Obres de l’Ajuntament.

Amb independència de les anàlisis i proves que ordeni la Direcció Facultativa, les quals s'executaran en els Laboratoris que aquesta
designi, es farà en els diferents materials a emprar el següent control previ:
2.3 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DELS MATERIALS D'ENLLUMENAT
Làmpades i equips
2.3.1 - Perns d'ancoratge

- El Contractista presentarà a petició de la Direcció Facultativa:
-

Catàleg amb el tipus de làmpades i equips que ha d'utilitzar, on hauran de figurar les característiques més importants i el flux
lluminós i una mostra a presentar.
Protocol dels fabricants de làmpades i equips amb les característiques que hagin de reunir les reactàncies que aconselli
emprar per a cada tipus específic, indicant no sols la intensitat d'arrancada, la potència i corrents subministrades, la resistència
a la humitat, l’escalfament admissible, etc., sinó també les proves que han de realitzar-se per a efectuar les comprovacions
corresponents.

Construïts amb barra rodona d'acer ordinari amb una resistència a tracció, compresa entre 3.700 i 4.500 Kg./cm². allargament 26 % i
límit elàstic de 2.400 Kg./cm².
Aquestes barres es roscaran per un extrem amb rosca mètrica adequada en una longitud igual o superior a 5 diàmetres i l'altre extrem es
doblegarà a 180º amb ràdio 2,5 vegades el diàmetre de la barra i aniran proveïdes de dos femelles i volanderes.
Seran admissibles per a determinats casos els perns químics, sempre que s’aporti un certificat de la seva resistència a la tracció que
haurà de ser igual o superior al pern convencional.

Quadre d'Enllumenat Públic.
El Contractista presentarà a la Direcció Facultativa un esquema unipolar del quadre d'Enllumenat, que seguirà les indicacions dels
plànols de detalls adjunts, ressaltant els elements més importants, acompanyant catàleg de caràcter tècnic d'aquests aparells amb
indicació dels tipus que es van a utilitzar.

Dimensions normals:
A) 20 x 500, b) 22 x 600, c) 24 x 800, D) 27 x 1000 i e) 27 x 1200.

Cables
2.3.2 - Tapes i marc per a arquetes
Informar per escrit a la Direcció Facultativa del nom del fabricant dels conductors, tensions de servei, seccions i lliurament d'una
mostra dels mateixos.

La tapa serà de fundició. ISO 1083/EN1563.

Suports

Compliran amb la norma UNE EN 124.

Segons normativa EN-40.

La tapa serà de superfície metàl.lica antilliscant.
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Tant si és directament soterrat, com si és protegit amb tub, tipus RFV-06/1 KV, de secció mínima 4 x 6 mm² segons Norma UNE
21123.

Incorporarà les lletres E.P. o bé Enllumenat Públic, segons s’indica en els plànols de detall.
La tapa ha de ser extraïble, obrir més de 90º i com a màxim a 120º i ha de tenir un dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat a un
angle de seguretat a 90º.

B) Canalització aèria sobre façana amb grapes.
Únicament de secció mínima 5 x 4 mm². s/ UNE 21123.

El desbloqueig i obertura serà amb clau codificada.
C) Canalització aèria sobre suports.
El marc, amb canal interior amb l'aïllament de la tapa i amb base inferior prou dimensionada per a millor repartiment de la càrrega. Serà
d’acer galvanitzat en calent, laminat segons ISO 630.

Cables tetrapolars autoportants trenats en espiral visible tipus RZ-06/1 KV, de secció mínima 4 x 6 mm².
s/n UNE 21030.

Seran segons els plànols de detall adjunts.
Les dimensions i dibuixos hauran de ser les indicades en els plànols de Projecte.

2.3.5 - Portalàmpades

Les dimensions útils normalitzades seran segons el plànol de detall adjunt són:

Els portalàmpades seran amb un cos de porcellana i tub interior de coure, amb connexió a cables d'alimentació per cargol, i amb
dispositiu de seguretat per evitar que es descargoli la làmpada per vibració. D'acord amb Normes UNE 20397-76.
Rosques normalitzades: per a casquet E-27 i E-40.
Qualsevol altre tipus de portalàmpades complirà amb la norma UNE que li sigui d’aplicació.

a)
b)
c)

400 x 400 mm., a vorera per canvis de direcció.
600 x 600 mm., per passos de vorera
600 x 600 x 1000mm., per connexió davant del quadre d’enllumenat.

Els pericons de registre només es projectaran als passos de calçada, canvis de direcció i davant d’armari d’enllumenat. Aquells pericons
de connexió situats davant de quadres d’enllumenat es situaran a mínim 1m davant el quadre.

2.3.6 - Automatismes d'Encesa
Podran estar constituïts per:

2.3.3 - Tubulars per a canalització
2.3.6.2 - Sistemes de Control Centralitzat
2.3.3.1 - Tub de polietilè

2.03.6.2.1- Programador astronòmic amb captació de dades

Estaran fabricats en Polietilè d'alta densitat amb estructura de doble paret, llisa interior i corrugada exterior, unides per termofusió.

Estaran muntats en un armari de maniobra i protegits contra contactes directes.

Els diàmetres a utilitzar, segons els casos seran 90 mm. d'exterior i 78 mm. interior o 110 mm. d'exterior i 95 mm. interior. Hauran de
portar una guia o fiador pel pas del cable.

Disposaran d'una connexió per a terminal que permetrà l'accionament de la instal·lació, comprovació i modificació de dades, i
visualització de les mesures de paràmetres elèctrics en la pròpia escomesa.

La resistència a l'aixafada per a deformació serà de 5% > 450 N.

Procedència

Les seves característiques específiques compliran amb les següents prestacions mínimes:
− Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de l'orto i l'ocàs i canvi automàtic de l'hora d'hivern / estiu. Possibilitat de correcció
de 127 minuts sobre les hores d'orto i ocàs. Reserva de marxa 10 anys.
− 3 Relés de sortida programables independentment segons el rellotge astronòmic o a hores fixes:
− Entrades de tensió i intensitat trifàsica per a mesura de tensió, intensitat, potència activa i reactiva, factor de potència i
comptadors d'energia activa i reactiva i d'hores de funcionament.
− 8 Entrades digitals per contactes lliures de tensió per a registre de: a) les desconnexions de les proteccions, b) selector de
funcionament: manual, 0, automàtic, c) accionament de fotocèl·lula, etc.
− 1 Entrada analògica 4 - 20 mA. lliure.
− Registres: Memòria RAM per a emmagatzemar històrics com Registres de mesures elèctriques, Alarmes o esdeveniments,
etc.
− 1 Canal de comunicació RS232 optoaïllat per a connexió a mòdem telefònic o ràdio.
− 1 Canal de comunicació RS485 optoaïllat per a connexió a altres elements del sistema de control.
− Muntatge en rail DIN 35 mm.

Seran subministrades per casa de coneguda solvència en el mercat.

2.3.6.2.2- Sistema de transmissió.

Característiques i tipus

Els sistemes de comunicació seran compatibles amb els que indiqui la Direcció Facultativa Municipal i podran ser via cable en bucle
local, via ràdio a través de la xarxa pròpia, a través del corresponent mòdem.

La resistència a l'impacte per a una massa de 5 Kg. serà pel tub de 90 mm. de 20 J per a una altura de 400 mm. i pel tub de 110 mm. de
28 J per a una altura de 570 mm.
Complirà la norma EN50086 que portarà marcada en la coberta exterior, així com la data de fabricació.
Les característiques tècniques seran facilitades pel fabricant a la Inspecció Facultativa pel seu examen.
Hauran de suportar com a mínim sense cap deformació, la temperatura de 60º C.

2.3.4 - Conductors

Tots els conductors, quant a la qualitat i característica del coure.

Els sistemes via mòdem es componen d'un ràdio-mòdem per a transmissió de dades del tipus homologat per l’Ajuntament.

Els conductors utilitzats per les connexions i instal·lació interior en suports i caixes, seran flexibles, amb els conductors aïllats en PVC,
del tipus RV-06/1 KV, de secció 3x2,5 mm² segons Norma UNE 21123.
Els conductors utilitzats per a les línies d'alimentació dels punts de llum seran dels següents tipus segons el tipus de canalització.

El protocol serà transparent a l'utilitzat pels equips terminals de dades.

A) Canalització subterrània.

Plec de Condicions Tècniques Instal·lacions d’Enllumenat Públic. Juny 2013

L'equip ràdio-mòdem serà controlat per microprocessador i incorporarà la font d'alimentació. Es connectarà a un dels ports sèrie de
l'actuador local.

Treballarà en la banda UHF amb una canalització de 12,5 kHz i la seva velocitat mínima de transmissió serà de 2400 bps amb alta
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capacitat de commutació.
Característiques mecàniques
La potència de sortida serà de 2 W. estàndard.
L'equip ràdio-mòdem es complementa amb una unitat d'antena omnidireccional, amb el seu cable de connexió, per a muntatge en la
coberta del quadre, o antena directiva col·locada en una columna d'enllumenat.

-

2.3.7 - Caixa de maniobra

2.3.7.1 - Armaris de Maniobra
Es detallen els procediments de construcció i protocols d'assaigs necessaris, per a la correcta execució dels quadres d'enllumenat públic,
a fi d'aconseguir un sistema de fabricació estandarditzada a través de fabricants homologats, complint els procediments i normatives
establertes per a aquest tipus de components i garantir el correcte i fàcil manteniment posterior.
Sistema de fabricació

-

Planxa d'acer inoxidable Norma AISI-304 de 2 m/m. de gruix.
Pintura normalitzada RAL 7032 RGHS 12340 en quadres tipus CITI i gris-negre RAL 7021 RGHS 12340 en MONOLIT.
Procés especial antigraffiti amb capa d’imprimació WASCH-PRIMER, esmalt sintètic, imprimació SL 100 METAL I SL
600 BRILLO HLG SYSTEM i assecat especial al forn.
Monòlit amb portes reversibles i panells a 2 cares.
Teulader per a la protecció contra la pluja.
Panys de triple acció amb empunyadura antivandàlica ocultable i suport per a introduir un cadenat.
Claus tipus JIS 20 per a tots els mòduls.
Armelles de transport desmuntable, per a col·locació de cargol enrassat un cop situat el quadre elèctric.
Sòcol d’acer inoxidable per a instal.lar encastat als fonaments, amb ancoratge reforçat amb trepant Ø 20m/m per a perns
M16.
Bancada de 300mm. D’acer inoxidable per a muntatge sobre el sòcol, amb perns M16.
Portes plegades en el seu perímetre per a major rigidesa, amb espàrrecs roscats M4 per a connexions
del conductor de terra.

Característiques elèctriques

Els Centres de Comandament han de fabricar-se per empreses especialitzades i que estiguin homologades segons normes ISO
9001:9008. Els equips han d’incorporar:
Identificació clara exterior en els centres de comandament de la marca del fabricant.
Protocols d'assaig i control, segons normes UNE-EN-60439-1-1993.
Escomeses de Companyia, segons normes.
Full de garantia i esquema elèctric de potència i comandament en format A· plastificat, cargolat a l’interior de la porta.
Full d’instruccions de connexionat, verificació i posada en tensió.
Manual d’encesa amb instruccions de programació del terminal de control, regulador, comunicacions, etc.
En cas de dur comptador, full de verificació i manual del comptador de la companyia subministradora.
Etiqueta identificadora en l'interior de cada centre de comandament amb les següents dades:
Número de fabricació i data de fabricació.
Tensió de treball.
Potència nominal.
Verificació del control de qualitat.
Marcat CE
Els quadres s’entregaran completament acabats i llestos per funcionar, amb la programació i les comunicacions a punt.
Sistema de comandament i control centralitzat
Els centres de comandament han de tenir espai de reserva, accessoris elèctrics i el cablatge necessari per a la instal·lació d'un futur
Sistema de Gestió i Comandament Centralitzat.
Assaigs:
S'efectuaran els assaigs, segons la Norma UNE-EN-60439-1-1993:
Inspecció de tots els conjunts i el cablejat.
Verificació de prova en buit, en tensió.
Verificació de funcionament elèctric i mecànic dels aparells.
Verificació de la resistència d'aïllament.
En cas de portar E/R de tensió, verificació dels límits de tensió previstos amb càrrega de potència.
Verificació dels límits d’escalfament en tota la gamma.
Verificació del grau de protecció en tota la gamma.

Cablejat:
Cablejat de potència 4x400/230V de colors negre, marró i gris per a les fases actives i blau per al neutre.
Escomesa: cable afumex rígid 750V de secció necessària segons norma de companyia, mínim 4x16 mm2.
Línia general: cable afumex flexible 750V de la secció necessària segons l’intensitat nominal, mínim 4x16 mm2.
Línies de sortida: cable afumex flexible 750V de la secció necessària segons l’intensitat nominal, mínim 4x16 mm2.
Cablejat de comandament i circuits complementaris a 230V/50Hz en cable afumex flexible de 1,5 mm2 de color negre per a
la fase activa i blau clar per al neutre.
Cablejat de control (Urbilux, circuits de control, comunicacions...) en cable afumex flexible de 1,5 mm2 de color vermell.
Mòdul d’escomesa:
Escomesa de mesura directa (fins a 63A) segons les normes de la companyia Endesa Distribución composta per la CGP amb
bases tipus BUC i la caixa de mesura.
Espai per a equip de mesura de tarifa unificada homologat per la companyia subministradora.
Mòdul d’usuari:
Aparellatge de primeres marques protegits amb caixes de doble aïllament IP 65.
La línia general consta de:
- Interruptor general automàtic (IGA) de corba C d’intensitat màxima 63 A en AC-1.
- Interruptor manual de potència per a by-pass de l’IGA, segons potència contractada
- Contactor(s) general(s) de l’intensitat que correspongui segons la potencia nominal, mínim 63A en AC-1.
- En cas de portar E/R de tensió, by-pass manual de l’intensitat que correspongui per a pontejar-lo en cas d’avaria.
Línies de sortida
- Protegides individualment amb tall omnipolar contra sobrecàrregues i curtcircuits.
- Línies de sortida a punts de llum:
- Interruptors magnetotèrmics d’intensitat segons la potència de sortida, corba-C i tall mínim 10KA.
- Diferencials instantanis d’intensitat segons la potència de sortida i sensibilitat mínima de 300mA.
- Bornes de la secció adequada a les línies de sortida de 16mm2 com a mínim.
- Premsaestopes de la secció adequada a la línia de sortida. Tamany mínim PG-29.
Proteccions generals addicionals
- Protector contra sobretensions permanents, obligatori segons la guia Vademecum de Fecsa-Endesa i les normes d’Endesa
Distribución.
- Descarregadors contra sobretensions transitòries Classe II.
Circuits i elements complementaris
- Enllumenat interior amb làmpada de led’s.
- Presa de corrent per a ús propi protegida amb diferencials de 30mA de sensibilitat.
Comunicacions
En cas que l’armari d’enllumenat no tingui prou cobertura Wi-fi s’optarà per les comunicacions tipus radio o fibra. El mòdem instal•lat
serà multioperador i no inclourà targeta de comunicacions.

Característiques constructives
Grau de protecció del quadre:
Mòduls de caixa seccionadora, escomesa i abonat: IP 65, IK 10.
Mòdul de regulador de tensió: IP 44, IK 10.

Plec de Condicions Tècniques Instal·lacions d’Enllumenat Públic. Juny 2013
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Comunicacions quadre d’enllumenat – punt de llum
En instal•lacions amb control punt a punt la transmissió de dades entre el quadre i els punts de llum es realitzarà, a nivell físic, a través
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de la xarxa elèctrica existent (comunicació PowerLine), evitant la instal•lació de cablejat addicional per al control.
Les capes superiors de comunicacions estaran basades en el standard LonWorks EN14908. Els equips transmetran amb una modulació
BPSK sobre una freqüència de comunicació primària centrada a 132KHz i una secundària redundant centrada a 115KHz.

S’avisarà al Departament d’Enllumenat si es comprova al replanteig que qualsevol element d’enllumenat queda afectat.
Durant l’obra, es mantindrà un enllumenat provisional d’obra.
Els suports tindran una garantia de 20 anys.

Podran ser dels següents tipus:
2.3.8.1 - Braços metàl·lics
2.3.7.2 - Aparells per a la Reducció de Flux en Capçalera

Característiques

Estaran muntats en l'interior d'un armari de maniobra juntament amb els equips de comptatge i protecció.
Disposaran d'un interruptor que permeti el funcionament de la instal·lació sense la intervenció del regulador.
Haurà de poder-se connectar sense càrrega, sense que afecti als mecanismes de protecció.
Estarà protegit contra contactes directes.
Les tensions mínimes estaran regulades de forma que funcionin totes les làmpades sigui quin sigui el seu tipus i antiguitat.
En cas de fallada de tensió, quan es restableixi, arrancarà de forma normal passant a l'estat d'estalvi una vegada s'hagi estabilitzat la
instal·lació.

Construïts en tub amb un diàmetre de 60 mm. d'acer ST 37 (DIN 2448), soldat a una placa de fixació de forma d’abraçadora, de 5 mm.
de gruix de forma rectangular i puntes arrodonides.
En la placa de fixació i pròxima als vèrtexs es practicaran 4 trepants de 15 mm. per al pas d'altres tants perns d'ancoratge, construïts en
barra rodona d'acer de 12 mm. de diàmetre i 200 mm. de longitud roscats 50 mm. d'un extrem i doblegat l'altre extrem per a millor
fixació a l'obra. Podran utilitzar-se altres tipus de fixació, com a perns amb resines, sistemes "SPIT" o semblants, etc., sempre que
aquests siguin d'absoluta garantia.
Les dimensions així com els detalls constructius s'especifiquen en el corresponent pla.

Característiques de l'estabilitzador-reductor de tensió

Protecció contra corrosió

L’Estabilitzador-Reductor anirà instal·lat en el propi Centre de Comandament i haurà de poder ser comandat pel Sistema de Control
Centralitzat.
Haurà de ser electrònic i completament estàtic.

Tots els braços es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud per mitjà d'immersió en bany calent.
El bany de galvanitzat haurà de contenir un mínim del 98 % de zinc pur en pes havent d'obtenir-se un dipòsit mínim de 600 gr/m² sobre
la superfície.
Tal característica i les d'adherència, continuïtat i aspecte superficial, s'adaptaran al que estableix la Norma UNE 37501.

Característiques elèctriques
Resistència a la protecció
-

-

Tensió d'entrada .... 3 x 400/230 V ± 15%
Freqüència ...... 50 Hz ± 2 Hz
Tensió de sortida .... 3 x 400/230 V ± 1,5%
Tensió d'arrancada ..... 220 V ± 2,5%
Tensió per a reducció de consum;
- Per a Sodi Alta Pressió ......... 185 V.
- Per a Mercuri Alta Pressió ..... 200 V.
Potència i Intensitat Nominal 15, 22, 30 o 45 kVA.
Sobreintensitat transitòria ....... 2 x In durant 1 min. cada hora
Sobreintensitat permanent. .......1,3 x In (incorpora protecció tèrmica)
Precisió de la tensió nominal de sortida per a una entrada del ± 10%.± 1,5%
Precisió de la tensió reduïda de sortida per a una entrada del ± 10% ± 2,5%
Regulació independent per fase.
No introdueix distorsió harmònica.
Factor de potència de la càrrega, des de 0,5 capacitiu a 0,5 inductiu.

L'assaig s'efectua directament sobre la superfície del suport o bé sobre una mostra treta del mateix.
La superfície a assajar es desgreixarà amb cotó net.
Quan l'assaig es realitzi sobre mostres, després de desgreixar-les, s'introduiran durant deu minuts en una estufa a 100º C.
Una vegada refredades les mostres, es cobriran amb parafina les parts seccionades.
Es prepararà una mescla de tres parts de dissolució centinormal de ferricianuro potàssic i d'una part de dissolució centinormal de
persulfat amònic.
Les mostres se submergiran de seguida en la mescla o sobre la superfície del suport, en el cas d'assajar-se directament.
Després de 10 minuts d'immersió o aplicació, s'assecarà la mostra mantenint vertical o es traurà el paper.
És admissible la presència de taques de color blau d'un diàmetre màxim de 15 mm. i el nombre del qual no serà superior a 2 per cm².
Resistència als esforços verticals
Haurà de resistir una càrrega almenys de 50 Kg., més el pes de la lluminària, amb l'equip incorporat i sense deformació permanent.
La càrrega de ruptura serà superior a 100 Kg.
Dimensions

Característiques climàtiques
-

Temperatura ambient .....-10ºC a + 45ºC
Humitat relativa màxima ....... 95% (sense condensació)
Altitud màxima. .......... 2.000 m.

Els voladissos normalitzats seran: 0,50 , 1,00 i 1,50 amb una inclinació sobre l'horitzontal de 10º.
2.3.8.2 - Columnes gran Altura

2.3.8 - Suports

Els punts de llum han d’ésser accessibles pels vehicles de manteniment. Els accessos han de tenir una amplada de 3m.
Els punts de llum estaran situats fora dels parterres. Tots aquells punts que no siguin possible ubicar-los fora del parterre, caldrà
executar una zona pavimentada al voltant del fanal, entre 2 i 4m2.
Es tindrà en compte la situació dels passos de vianants, de manera que al costat de cada pas s’hi ubiqui un punt de llum i no un arbre.
S’evitarà mitjançant un replanteig acurat que els braços dels bàculs d’enllumenat es situïn a prop de la capçada dels arbres.

Tots els suports que superin els 16 m d'altura disposaran d'un dispositiu que permeti l'ascens i descens de les lluminàries pel seu
manteniment.
Les corones o parts lliscants disposaran d'un sistema mecànic d'ancoratge en la seva posició de funcionament i d'un sistema de frenada
automàtica en cas de ruptura o fallada del sistema elevador.
El sistema elevador estarà constituït per un motor i un sistema de cables i politges en l'interior de la columna, protegit contra contactes
directes i indirectes i contra sobreintensitats i curts circuits.
Els cables d'alimentació als projectors hauran de ser flexibles i la seva instal·lació ha de fer-se de manera que impedeixi el seu
retorciment en l'interior de les columnes en les operacions d'ascens i descens de la corona mòbil.
Els conductors elèctrics no estaran sotmesos a esforços de tracció.
Les portes d'accés al compartiment del motor estaran situades com a mínim a 30 cm d'altura de la rasant del paviment una vegada
instal·lada la columna.
Disposarà igual que la resta de suports d'una orella en lloc accessible per a embornar del cable de posada a terra.
Podrà admetre's l'ús d'un sol motor per a diverses columnes quan la direcció facultativa, en funció de la distància entre columnes i les
condicions de conservació així l'estimin convenient.
Amb les columnes se subministraran tots els elements pel seu funcionament, tant en condicions de servei com de manteniment i
comprovació.
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Tots els suports per l’enllumenat, siguin del tipus que siguin, hauran de complir amb les normes harmonitzades amb la Directiva
89/106/CEE que els hi siguin d’aplicació, en especial amb les normes UNE EN 40-5 “Requisits per les columnes i bàculs d’enllumenat
fabricats en acer”, UNE EN 40-6 “Requisits per les columnes i bàculs d’enllumenat fabricats en alumini” i les normes UNE EN 40-7
“Requisits per les columnes i bàculs d’enllumenat fabricats en polímers compostos reforçats amb fibres”.
S’aportarà el certificat d’origen de la xapa / tub / acer utilitzat per a la seva fabricació.
Seran subministrades per cases de reconeguda solvència en el mercat.
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2.3.8.3 - Bàculs i columnes acer galvanitzat

-

No s’acceptaran suports metàl.lics de més de 4 m. Sense el corresponent Certificat de Conformitat, segons determina la ITC-BT009 del
REBT 2002.
La base dels suports han d’estar reforçats amb anella de mínim 350mm d’alçada des de la base, espessor de 4mm, i sobresortir 150mm
sobre el paviment.
Els suports metàl.lics disposaran de cartel.les a la part inferior fins una alçada de 150mm.
No s’acceptaran anells ornamentals.

-

-

Característiques dels elements telescòpics
-

Estaran construïts amb segments de diàmetre variable, sent la zona d'encastament de 500 mm. Els tubs de diàmetre menor
disposaran d'una volandera soldada en l'extrem inferior de diàmetre igual al diàmetre interior de l’esmentat tub.
Tota la unió es protegirà amb un cèrcol embellidor en fosa d'alumini fixat per mitjà de cargols presoners a 120º.
La unió per encastament dels braços tant si és senzill com a doble es realitzarà en una zona d'encast de 400 mm. disposant en
la seva part superior d'un casquet de fosa d'alumini per a impedir l'entrada d'aigua.
La zona de les portelles disposarà d'un reforç suplementari amb aportació de material equivalent a l'obertura de 80 x 4,5 mm.
segons figura en els plànols adjunts.
La portella serà de 300 mm d’alçada i amb un sol punt de tancament, amb dos punts de recolzament.
En quant a la placa base de fixació, zona de reforç i disposició dels trepants pels perns d'ancoratge seran les normalitzades
per a les columnes troncocòniques i que figuren grafiades en els plànols adjunts.

Característiques dels elements troncocònics
Els bàculs i columnes metàl·liques seran troncocòniques amb conicitat del 20 % per a altures fins a 5 m. i del 12 al 14 % per
a altures superiors.
El tronc del con s'obtindrà en premsa hidràulica a partir de la planxa d'acer st37, segons Norma UNE EN 40, d'una sola peça
fins a altures de 12 m., soldada seguint una generatriu, realitzant-se la dita soldadura amb elèctrode continu i en atmosfera
controlada.
Haurà d'aportar-se un certificat del tipus de planxa.
En les soldadures transversals s'haurà de reforçar la secció d'unió per a assegurar la resistència als esforços horitzontals,
havent de polir aquestes amb la finalitat d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença.
Portaran soldats a la base, una placa de fixació de forma quadrada amb una obertura central de 100 mm., pel pas de cables i
quatre trepants colissos pel pas d'altres tants perns d'ancoratge, aquesta placa haurà de ser reforçada per un cèrcol de reforç
de 250 mm d'altura i cartel·les tal com figura en els plànols.
Els perns d'ancoratge es construiran en barra d'acer F-111 segons normes UNE 36011-75, roscats 100 mm. d'un extrem amb
rosca mètrica adequada al diàmetre del pern i doblegat l'altre per a millor fixació al formigó, lliurant-se cadascun, proveït de
dues femelles i volandera, igual que els perns químics.
En els bàculs la curvatura descriurà un arc de 75º amb un radi de'1,50 m. portant en l'extrem superior soldat per la seva banda
interior, a manera d’un maniguet d'adaptació, un tub de longitud i diàmetre adequats a la lluminària a instal·lar, segons
norma UNE 72-402-80.
En els fusts i a l'altura de 550 mm. de la placa base s'efectuarà una obertura rectangular i angles arrodonits de les dimensions
indicades en els plànols.
Amb els reforços interns corresponents per complir la legislació vigent sobre canelobres metàl·lics.
Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la caixa portafusibles i per sota de la porta una
orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb trepant central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra.
Tots els suports hauran de portar en lloc visible una placa encunyada amb indicació del nom del fabricant, dimensions i
numeració a fi d'identificar-los.
Totes les soldadures, excepte la vertical del tronc seran com a mínim de qualitat 2 segons Norma UNE 14011-74 amb
característiques mecàniques superiors al del material base.
La superfície exterior dels bàculs i les columnes no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran
adequadament a fi d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat.
Es lliurarà amb cada bàcul o columna a més dels corresponents perns, una placa de presa de terra, d'acer galvanitzat de 500
x 500 x 3 mm. i presa de contacte lateral amb les corresponents peces de connexions adequades, de forma que asseguri el
perfecte contacte d'aquesta amb el corresponent cable de coure, de forma que la connexió sigui efectiva, per mitjà de cargols,
elements de compressió, reblades o soldadura d'alt punt de fusió.
La portella serà de 300 mm d’alçada i amb un sol punt de tancament, amb dos punts de recolzament.
Característiques dels elements circulars
-

-

Protecció contra corrosió i pintura complementària
-

-

Es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud, per mitjà d’immersió, en bany calent.
El bany de galvanitzat haurà de contenir un mínim del 98,5 % de zinc pur en pes, havent d'obtenir-se un dipòsit mínim de
600 gr/m² sobre la superfície.
Tal característica i les d'adherència, continuïtat i aspecte superficial, s'adaptaran al que estableix la Norma UNE 37501 i
compliran el Real Decret 2531/1985 de 18 de desembre. Haurà d'aportar-se un certificat de garantia del galvanitzat igual o
superior a 10 anys contra la corrosió.
Tots els suports portaran tractament anticorrosiu tal com s’especifica a l’apartat de 3.4 de Pintura.

Normes de qualitat
Resistència als esforços verticals
-

Els bàculs resistiran com a mínim una càrrega vertical de 100 Kg. aplicada a l'extrem del braç.

Resistència als esforços horitzontals
-

Els pals o bàculs resistiran una força horitzontal, d'acord amb els valors indicats, i les altures d'aplicació comptades a partir
de la superfície del sòl que s'indiquen.

Altura útil del pal o
bàcul

Força horitzontal F
(Kg.)

Altura d'aplicació ha
(m)

6
7
8
9
10
11
12

50
50
70
70
70
90
90

3
4
4
5
6
6
7

Resistència al xoc de "cossos durs"

Estaran construïts amb 1 únic segment de diàmetre invariable.
La zona de les portelles disposarà d'un reforç suplementari amb aportació de material equivalent a l'obertura de 80 x 4,5mm.
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-

En quant a la placa base de fixació, zona de reforç i disposició dels trepants pels perns d'ancoratge seran les normalitzades
per a les columnes troncocòniques.
Portaran soldats a la base, una placa de fixació de forma quadrada amb una obertura central de 100 mm, pel pas de cables i
quatre trepants colissos pel pas d'altres tants perns d'ancoratge, aquesta placa haurà de ser reforçada per un cèrcol de reforç
de 350 mm d'altura i cartel•les.
Els perns d'ancoratge es construiran en barra d'acer F-111 segons normes UNE 36011-75, roscats 100 mm d'un extrem amb
rosca mètrica adequada al diàmetre del pern i doblegat l'altre per a millor fixació al formigó, lliurant-se cadascun, proveït de
dues femelles i volandera, igual que els perns químics.
En els fusts i a l'altura de 550 mm de la placa base s'efectuarà una obertura rectangular i angles arrodonits amb els reforços
interns corresponents per complir la legislació vigent sobre canelobres metàl•lics.
Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per portella per a la sustentació de les caixa portafusibles i per sota
de la portella inferior una orella de planxa de ferro de 3 mm de gruix amb trepant central de 10 mm per a la connexió de presa
de terra.
Tots els suports hauran de portar en lloc visible una placa encunyada amb indicació del nom del fabricant, dimensions i
numeració a fi d'identificar-los.
Totes les soldadures seran com a mínim de qualitat 2 segons Norma UNE 14011-74 amb característiques mecàniques
superiors al del material base.
La superfície exterior de les columnes no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran
adequadament a fi d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat.
Es lliurarà amb cada columna a més dels corresponents perns.
No s’acceptaran tapajuntes o embellidors a nivell de la rasant.
Els maniguets de muntatge tindran unes mides de Ø60x70 en columnes i Ø60x100 en bàculs.
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-

Fins una altura de 2,5 m. sobre el sòl, els pals o bàculs resistiran sense que es produeixi perforació, esquerda o deformació
notable al xoc d'un cos dur, que origini una energia d'impacte de 0,4 K.
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L'assaig es realitzarà colpejant normalment la superfície d'un element que es prova amb una bola d'acer de'1 K. sotmesa a un
moviment pendular de ràdio igual a un metre.
L'altura de caiguda, és a dir, la distància vertical entre el punt en què la bola és deixada anar sense velocitat inicial i el punt
d'impacte, serà de 0,40 m.

-

Fins una altura de 2,5 m. sobre el sòl, els pals o bàculs resistiran, sense que es produeixi perforació, esquerda o deformació
notable, al xoc de "cos tou" que doni lloc una energia d'impacte de 60 Kg. Els xocs es realitzaran per mitjà d'un sac farcit
d'arena de riu silico-calcària de granulometria 0,5 mm. i de densitat aparent, en estat sec, pròxima a 1,55 o 1,60. L'arena estarà
seca en el moment de realitzar l'assaig a fi que conservi les seves característiques, especialment la seva fluïdesa.
La massa del sac ple d'arena serà de 50 Kg. i per a produir el xoc se sotmetrà a un moviment pendular, sent l'altura de caiguda
1,20 m.

-

L'assaig s'efectuarà directament sobre la superfície del suport o bé sobre la mostra treta del mateix.
La superfície a assajar es desgreixarà acuradament, i a continuació es rentarà amb aigua destil·lada i s'assecarà bé amb cotó
net.
Quan l'assaig es realitzi sobre mostres, després de desgreixades, s'introduiran durant 10 minuts en una estufa a 100º C.
Una vegada refredades les mostres, es cobriran amb parafina les parts seccionades.
Es prepararà una mescla de tres parts de dissolució centinormal de ferricianur potàssic i d'una part de dissolució centinormal
de persulfat amònic.
Les mostres se submergiran de seguida en la mescla, o bé s'aplicarà un paper porós, prèviament embegut en la mateixa, sobre
la superfície del suport, en el cas d'assajar aquesta directament. Després de 10 minuts d'immersió o aplicació, es traurà la
mostra mantenint vertical o es traurà el paper.
És admissible la presència de taques de color blau d'un diàmetre màxim de'1,5 mm. i el nombre del qual no serà superior a 2
per cm².
Característiques dels diferents tipus de suports, tant les característiques, perfil i dimensions de cada u dels diferents tipus, són
les que figuren en els corresponents plans.

Operacions prèvies
-

-

Resistència a la corrosió

El Contractista presentarà a aquest Excm. Ajuntament un croquis amb les característiques de dimensions, formes, gruixos de
xapa i pes del suport que es pretengui instal·lar, així com tipus d'acer a utilitzar, soldadures, tipus de protecció, etc.
En aquestes característiques no podrà figurar dimensions, gruixos o pesos inferiors als del Projecte.
A petició del Contractista i amb la conformitat dels Serveis Tècnics Municipals, podran variar-se els tipus de suports, sempre
que els proposats siguin d'una robustesa i estètica igual o superior a la projectada.

-

-

Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat.
Complirà la norma EN 1561, o la norma UNE 36 111. El fabricant disposarà d’un dossier equivalent a la EN40 (columnes
d’acer) amb els càlculs mecànics, de resistència, dimensionals, materials fets servir,.... La excentricitat i tolerància màxima
respecte el gruix mig calculat segons el disseny i càlcul estructural no superarà el 10%.
El fabricant posarà a disposició de l’Ajuntament una proveta de mostra de les colades objecte del producte.
Les bases inclouran una protecció addicional per la corrosió tal com es diu a l’apartat 3.4 Pintura, en el cas dels suports de
fosa de ferro serà interior i exterior fins l’alçada de la part inferior del dibuix o motllura. Aquesta protecció serà donada pel
fabricant de la columna.
Les columnes disposaran d'una base de trepants de fixació accessible des de l'exterior de les mateixes.
Disposaran d'una portella de registre a una altura tal que una vegada instal·lades quedin a una altura mínima sobre el rasant de
300 mm. (aprox. 550 mm des de la part inferior de la placa base).
L’esmentada portella disposarà del pany normalitzat pel Departament d’Enllumenat i Energia, i només podrà accionar-se
mitjançant les eines especials per a tal fi, segons plànol adjunt.
Disposarà de passamans, plànol adjunt per a suport de caixa de fusibles.
Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la caixa portafusibles i per sota de la porta una
orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb trepant central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra.
Els dibuixos i gravats de la columna presentaran cantells nítids i uniformes en tota la longitud i perímetre de la mateixa.
Les unions de peces es realitzaran per mitjà de cargols inoxidables que assegurin la seva correcta fixació i que quedin
embotits totalment en la columna.
Els mecanitzats es deixaran completament polits i sense rebaves.
Les columnes, excepte indicació en contrari se subministraran pintades en color negre i amb capa d'imprimació exterior i
interiorment.
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Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat.
Complirà la norma EN 1706, o la norma UNE 38235. El fabricant disposarà d’un dossier equivalent a la EN40 (columnes
d’acer) amb els càlculs mecànics, de resistència, dimensionals, materials fets servir,.... La excentricitat i tolerància màxima
respecte el gruix mig calculat segons el disseny i càlcul estructural no superarà el 10%. L'aliatge d'alumini emprada no
superarà el percentatge de Coure (Cu) d’un 0,1% i de Ferro (Fe) d’un 0,6%. En concret s’emprarà un aliatge
Alumini-Magnesi AC-5100 (AC-AlMg3 o L-2340 o Al-Mg3).
Les columnes disposaran d'una base de trepants de fixació accessible des de l'exterior de les mateixes.
Disposaran d'una portella de registre a una altura tal que una vegada instal·lades quedin a una altura mínima sobre el rasant de
300 mm. (aprox. 550 mm des de la part inferior de la placa base).
L’esmentada portella disposarà del pany normalitzat pel Departament d'Enllumenat i Energia, i només podrà accionar-se
mitjançant de les eines especials per a tal fi, segons plànol adjunt.
Disposarà de passamans, plànol adjunt per a suport de caixa de fusibles.
Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la caixa portafusibles i per sota de la porta una
orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb trepant central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra.
Els mecanitzats i acabats es deixaran completament polits, sense rebaves ni taques.
Se subministrarà juntament amb la columna un maniguet bimetàl·lic per a presa de terra.
El fabricant posarà a disposició de l’Ajuntament una proveta de mostra de les colades objecte del producte.
Les bases inclouran una protecció addicional per la corrosió tal com es diu a l’apartat 3.4 Pintura, en el cas dels suports de
fosa de d’alumini serà interior i exterior fins l’alçada de la part inferior del dibuix o motllura. Aquesta protecció serà donada
pel fabricant de la columna.
La columna portarà un ànode de zinc de sacrifici.

2.3.8.6 – Suports d'acer inoxidable
-

2.3.8.4 - Suports de fosa de ferro
-

Amb cada columna subministrada s'adjuntarà un certificat de pes.

2.3.8.5 - Suports de fosa d'alumini
-

Resistència al xoc de "cossos tous"
-

-

-

Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat.
La qualitat de l'acer, AISI 304 i 316
Les columnes disposaran d'una base de trepants de fixació accessible des de l'exterior de les mateixes.
Disposaran d'una portella de registre a una altura tal que una vegada instal·lades quedin a una altura mínima sobre el rasant de
300 mm. (aprox. 550 mm des de la part inferior de la placa base).
L’esmentada portella disposarà del pany normalitzat pel Departament d'Enllumenat i Energia, i només podrà accionar-se
mitjançant les eines especials per a tal fi, segons plànol adjunt.
Disposarà de passamans, plànol adjunt per a suport de caixa de fusibles.
Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la caixa portafusibles i per sota de la porta una
orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb trepant central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra. Segons plànol
de detall.
Els mecanitzats i acabats es deixaran completament polits i sense rebaves.
Les bases inclouran una protecció addicional per la corrosió tal com es diu a l’apartat 3.4 Pintura. Aquesta protecció serà
donada pel fabricant de la columna.
El cinturó de reforç de la columna serà d’acer inoxidable.

2.3.9 - Lluminàries
2.3.9.1 – Llumeneres tipus LEDS
Compliran les recomanacions del CEI i IDAE sobre els requeriments tècnics exigibles per lluminàries amb tecnologia LED de
l’enllumenat exterior.
Requeriments del fabricant
-

Qualitat: Acreditació ISO-9001 en fabricació de lluminàries.
Mediambiental: Acreditació ISO 14001, EMAS o altres que acreditin que l’empresa fabricant es troba adherit a un sistema de
gestió integral de residus.
Catàlegs: El fabricant haurà de tenir un catàleg publicat amb les especificacions del producte i el preu PVP.
Certificats i assajos: Els certificats i assajos, que acreditin les característiques del producte, podran ser emesos pel laboratori
del fabricant o un altre extern. No obstant això, amb la finalitat de poder contrastar les dades aportades, en qualsevol moment
del procediment o posteriorment, el Departament d'Enllumenat Públic podrà requerir nous certificats emesos per Laboratori
acreditat per ENAC o entitat equivalent.
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Requeriments de la llumenera
A) Temperatura de color (K) del LED:
4.000ºK (+-200) per calçades i 3.000ºK – 3.500ºK per voreres.
En el cas de punts de llum amb una única llumenera que il·lumini calçada i vorera, el Departament d’Enllumenat Públic
decidirà la Tª de color a aplicar segons la tipologia de carrer, ubicació...
B) Índex de reproducció cromàtica (CRI):
CRI>70 .
C) Intensitat de funcionament del LED:
Màxim un 70% de la intensitat màxima de funcionament del LED indicada per el fabricant del díode.
D) Temperatura d’unió (Tj):
Ha de ser tal que proporcioni com a mínim un 70% dels lúmens inicials, al cap de 60.000 hores de funcionament.
L’apagada simultània d’un 10% dels LEDs serà considerat fallada sota garantia.
En definitiva ha de complir amb l’indicador de vida L70F10 segons la IEC/PAS 62717
E) Eficàcia del LED ( Díode):
L’eficàcia
com
a
mínim
ha
de
ser
90lumen/w@350mA@Tj80ºC@CRI70@TK3.000ºK
i
110lumen/w@350mA@Tj80ºC@CRI70@TK4.000ºK .
Degut a l’evolució tecnològica aquest valor podrà ser revisable periòdicament ( per exemple cada 6 mesos).
F) Rendiment de la llumenera ( rendiment òptic):
El rendiment òptic de la llumenera (flux sortint del conjunt) ha de ser com a mínim d’un 80%. Del total de lúmens
proporcionats pel conjunt de led’s de la llumenera, s’han d’oferir a l’exterior (lumen output) un mínim del 80%.
En el cas de lluminàries ornamentals que incorpori difusors translúcids o decoratius el rendiment mínim serà del 70%
Cal certificat que inclogui l’assaig i estudi fotomètric de les lluminàries segons l’establert a la Norma UNE-EN 13032 (
aquest estudi haurà de proporcionar dades complertes de les corbes fotomètriques en format compatible amb el software
lliure Dialux de la lluminària, l’eficiència lumínica i el rendiment de la mateixa, la temperatura de color i el rendiment de
color de la font de llum, i el percentatge del flux emès a l’hemisferi superior, entre altres dades)
G) Recanvis i actualitzacions:
Cal garantir el subministrament de recanvis durant les 50.000 hores de funcionament a partir de la data d’instal•lació del
mateix, o si més no permetre l’actualització tecnològica del conjunt ( substitució de components, sense haver de canviar la
llumenera sencera)
H) Garantia
El fabricant donarà garantia dels materials a l’Ajuntament, preveient-ne la substitució integral o dels elements interns de la
llumenera, degut a qualsevol tipus de fallada, durant un mínim de 5 anys.
La garantia ha d’incloure la reparació o substitució de les parts defectuoses ( incloent: PCB amb LEDs, font
d’alimentació/divers i altres dispositius de control si s’escauen). La garantia ha de cobrir els costos de servei i de mà d’obra
relatius a la reparació o substitució dels producte.
En el cas de nous productes que no s’hagin instal•lat prèviament a Barcelona, si hi ha altres ubicacions de referencia, si el
Departament d’Enllumenat no pot validar que el producte compleix els requeriments tècnics i les garanties necessàries, es
podrà demanar un aval per garantir la continuïtat i fiabilitat del producte, durant el període de garantia establert.
I) Marcatge CE i Certificat de Compatibilitat Electromagnètica:
Les llumeneres LED hauran d’acreditar el marcatge CE: declaració de conformitat i expedient tècnic o documentació tècnica
associada.
S’han de fer les homologacions necessàries de compatibilitat electromagnètica, de temperatura, seguretat elèctrica i
funcionalitat de tot el conjunt de la llumenera ( inclòs driver i dispositius de control en cas de controls punt a punt). El
fabricant de la llumenera es fa responsable de la homologació del conjunt complert i en cas de fallada o funcionament
incorrecte del conjunt ell ha de donar resposta i solventar-ho.
J) Temperatura de funcionament:
La llumenera ha de ser capaç d’operar normalment en un rang de temperatures ambient de -20ºC a 35ºC.
K) Sistema de refredament:
Ha de disposar d’un sistema de dissipació de calor sense líquids, ni ventiladors, i ha de ser resistent als residus que s’hi puguin
acumular, de tal manera que no degradi o pertorbi la seva capacitat de dissipar calor.
L) Característiques i Grau de hermeticitat de la lluminària:
Carcassa: Ha de ser totalment construïda de materials metàl•lics. L’acabat serà realitzat amb imprimació i resistent a la
corrosió. El driver ha d’estar muntat a l’interior, ha de ser fàcilment reemplaçable i ha de ser accessible sense la utilització
d’eines especials. Tots els cargols i tanques han de ser d’acer inoxidable o característiques similars contra la corrosió. La
protecció contra l’ingrés de cossos estranys, pols i humitat ha d’estar valorat com a mínim IP65 (Grau de protecció IP
UNE-EN60598).
Grup òptic: La protecció contra l’ingrés de cossos estranys, pols i humitat ha d’estar valorat com a mínim IP66 (Grau de
protecció IP UNE-EN60598).
Drivers i connexions elèctriques: La protecció contra l’ingrés de cossos estranys, pols i humitat ha d’estar valorat com a
mínim IP65 (Grau de protecció IP UNE-EN60598).
M) Connexió, muntatge braç o suport:
Les llumeneres hauran de tenir algun mecanisme de tal manera que s’eviti que es puguin instal.lar en una posició incorrecte i
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que eviti el gir/rotació un cop instal.lada.
N) Normativa de lluminàries i components:
Cal certificats de complementació. EN 60598, UNE-EN 62471-2009 ( de seguretat fotobiològica) i resta de normes indicades
als documents CEI-IDAE esmentat.
Requeriments del Driver
A) Instal.lació: El driver anirà instal.lat a l’interior de la llumenera.
B) Factor de potencia: Ha de tenir com a mínim un factor de potencia de 0,9, inclús en reducció del 50%
C) Capacitat de programació: El driver ha de ser programable i regulable ( 1-10V o DALI) i ha de poder acceptar les ordres dels
reguladors en capçalera. El protocol de regulació i el sistema de programació s’escollirà segons projecte i serà especificat pel
Departament d’Enllumenat Públic.
D) Màxim amperatge: El màxim amperatge als LEDs no pot excedir la corrent del driver per tal d’assolir la depreciació lluminosa
(L70). Tant el driver com la matriu de LEDs han d’estar dissenyats per poder treballar a diferents corrents d’operació, per tal
d’aconseguir diferents nivells d’il•luminació programables segons demanda.
E) Temperatura de funcionament: La font d’alimentació (driver) ha de ser capaç d’operar normalment en un rang de temperatures
ambient de -20ºC a 40ºC
F) Garantia: Garantia mínima de 5 anys.
G) Vida útil: Seran drivers amb una vida útil de 60.000h amb el 10% de fallades a Tc=67ºC.
H) Augment del consum. El conjunt de la llumenera i driver no podrà augmentar el seu consum per raons d’envelliment o qualsevol
altre motiu en més d’un 10% de la seva potencia nominal.
I) Normativa i certificats: Certificats d’acompliment de la Norma UNE-EN 61347-2-13 i UNE-EN 62384.

2.3.9.2 – Convencionals
Les lluminàries en aquest capítol descrites tindran un grau de protecció de IP65 pel grup òptic i IP44 pel compartiment porta equips.
El fabricant donarà garantia dels materials a l’Ajuntament, preveient-ne la substitució integral o dels elements interns de la llumenera,
degut a qualsevol tipus de fallada, durant un mínim de 20 anys.

2.3.9.2.1 - Lluminàries de tipus vial
Segons es determini en el projecte podrà ser d'un dels següents tipus:
Adaptació de suport:

Lateral.
Vertical.
Directe sobre façanes.
Reflector i carcassa:
Independent.
Un sol conjunt.
Tancament del conjunt:
Oberta.
Tancada.
Allotjament per a equip:
Incorporat.
extern
Procedència: Seran subministrades per cases de reconeguda solvència en el mercat.
Característiques fotomètriques
-

Complirà les exigències del RBT 20447 podent ser, la Norma UNE 20314, com a aparell de classe 1 en les lluminàries
tancades i de classe 0 en les lluminàries obertes.
S'utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons Norma CEI-238 dotats de retenció mínima de'1,5 mm² i amb recobriment
de silicones resistents a les altes temperatures.
La comunicació al bloc òptic es realitzarà a través de passacables de cautxú-clorutubel.
La connexió anirà prevista per mitjà de clema de PVC permetent la perfecta identificació de connexions.
La tensió d'arc de les làmpades no ha de sofrir un increment superior a 7 V. Fins a 150 W.., 10 V. per a làmpades de 250 i 400
W i 12 V. per a les de 1000 W., amb respecte del seu funcionament exterior.
Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte en quant a nivell, uniformitat i control.
Quan el Projecte l'especifiqui hauran d'adaptar-se a la classificació fotomètrica, Recomanacions CIE Publicació núm. 27 i 34.

Característiques constructives
A) Adaptació a suport
El sistema de fixació al suport estarà protegit contra la corrosió i permetrà als suports normalitzats en aquest Plec.
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Els dispositius de fixació hauran de permetre regular la inclinació en + o - 3r i una vegada estigui fixada, assegurar que no pot variar-se
per causes accidentals.
Serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al de la lluminària totalment equipada.

del seu funcionament, inclús en les condicions més extremes.
Els materials a utilitzar, excepte indicació expressa del projecte, podran ser:
Planxa d'alumini

B) Carcassa
Hauran de complir les següents condicions mínimes:
Estarà construïda en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies
del seu funcionament, inclús les condicions més extremes.
Els materials a utilitzar, excepte indicació expressa del projecte, podran ser:
Fosa d'alumini
Composició:
Si

Mn

Tu

Cu

Zu

Fe

Ni

Mg

11,00

0,23

0,02

0,10

0,50

0,86

0,11

0,10

Lluminàries tancades
Puresa D'aliatge: 99,7 %
Reflectància especular inicial: 69 %
Gruix mínim del reflector conformat: 1 mm.
Qualitat de segellat: grau 0 (UNE 38017) bona inèrcia química (UNE 38016)
Gruix de capa anòdica: 4 microns.
Reflectància total:
per a 1 msv: 20 %
per a 10 msv: 60 %

sent la resta alumini

Lluminàries obertes
Gruix capa anòdica: 8 microns
Qualitat segellat: grau 0 (UNE 38017) bona inèrcia química (UNE 38016).
Vidre metal·litzat (característiques)

El gruix no serà inferior a 2 mm. ni superior a 4 mm.

També es podran admetre altres materials prèvia justificació de complir les exigències funcionals assenyalades en aquest Plec.
E) Cubeta de tancament

Planxa d'alumini
Excepte indicació expressa del projecte els materials de possible utilització seran els següents, havent de complir les especificacions
assenyalades tot seguit:

Composició:
Si

Mn

Tu

Cu

Zu

Fe

Ni

Mg

0,085

0,005

0,015

0,005

0,016

0,150

0,003

0,0018

El gruix en el punt més desfavorable no serà inferior a 1,2 mm. L'anoditzat serà de 47 microns en les lluminàries tancades i de 1012
microns en les obertes.

Metacrilat de metil
Transmitància inicial: 90 % (gruix real).
Temperatura de servei sense deformació: 90º C.
Resistència a la flexió: 12 Kg./cm²/cm.
Resistència a la compressió: 7 Kg./mm².
Resistència al xoc: 5 Kg./cm²/cm.
Policarbonat
Transmitància inicial: 85 % (gruix real).
Temperatura de servei sense deformació: 120º C.
Resistència a la flexió: 945 Kg./cm²/cm.
Resistència a la compressió: 875 Kg./cm².
Resistència al xoc: 65 Kg./cm²/cm.

Xapes d'acer
Les peces podran estar construïdes per qualsevol dels tipus de xapes següents: AP00, AP01-AP02, AP03- AP04, F-111.
Les composicions de les xapes AP i de l'acer F-111 s'ajustaran al que disposa les Normes UNE 36086-75 i 36011.
També podran ser utilitzats altres materials prèvia justificació de complir les exigències funcionals assenyalades en aquest plec i
sempre que tinguin una resistència a l'impacte de grau 7, segons Norma UNE 20324.
La pintura exterior de la carcassa serà del color indicat pel Departament d'Enllumenat i suportarà els següents assaigs:
Sotmeses tres provetes a mostra (2 de 75 x 150 mm. i 1 de 68 x 150 mm.) a envelliment accelerat de 100h. s/n
INTA-16.06.05 s'obtindrà les següents característiques:
La brillantor s/n INTA-16.02.06 A després de l'envelliment no serà inferior al 60 % de l'inicial.
L'assaig inicial de quadriculat s/n INTA-16.02.99 serà del grau 0 i després de l'envelliment no serà superior al grau 2.
El canvi de color s/n INTA-16.02.08 serà superior al grau 3.N.B.S.

Polietilè (alta densitat)
Pes específic a 23º: 0,941 - 0,965 gr/cm3.
Resistència a la calor contínua: 121º C.
Resistència a la flexió: 100 Kg./cm².
Resistència a la compressió: 170 Kg./cm².
Resistència a la tracció: 250 - 390 Kg./cm².
Resistència a l'impacte: 8 - 108 Kg./cm²/cm.

En cas de ser requerit haurà de ser necessàriament independent del sistema òptic excepte en les lluminàries de tipus jardí.
El dimensionat serà tal que permeti el muntatge folgat dels equips i la seva adequada ventilació, podent facilitar-se aquesta mitjançant
d'aletes de refrigeració o ranures que permetin l'entrada d'aire, però no de l'aigua de pluja.
El conjunt serà fàcilment desmuntable i anirà proveït d'un fiador que impedeixi la seva caiguda accidental permetent la seva fàcil
substitució en cas d'avaria.

Vidre
-

D) Reflectors

F) Juntes

C) Allotjament per a accessoris

Estaran construïts en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies
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Transmitància inicial: 96 % (1mm.de gruix, longituds d'ona entre 800 i 500 mm.).
Resistència al xoc tèrmic (segons Norma DIN 52313) superior a 180º.
Coeficient de dilatació tèrmica: 85 x 10-7 (C-1).
Temperatura de servei sense deformació: 200º C.
Resistència hidrolítica: classe 3 (UNE 43708).
Anàlisi química: exempt de manganès i ceri.
Resistència a l'impacte: grau 3 (UNE 20324).
(Gruix 3 mm.) vidre sense temperar.
(Gruix 3 - 4 mm.) vidre temperat a l'aire i grau 9.

S'utilitzaran elastòmetres de cautxú o fibres artificials.
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Excepte indicació expressa s'utilitzaran: Etilè propilè

-

Hauran de suportar els següents assaigs:

Estarà construït en fosa d'alumini i permetrà una adaptació als suports normalitzats en aquest Plec.
Els dispositius de fixació hauran de garantir la resistència de l'acoblament enfront de l'acció del vent, xocs o vibracions de
forma tal que no pugui desprendre's per causes fortuïtes o involuntàries.

B) Armadura
Estarà construïda en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les alteracions mecàniques i
tèrmiques pròpies del seu funcionament, inclús en les condicions més extremes.
La pintura exterior, serà per defecte del color RAL 7006 o del color indicat pel Departament d’Enllumenat i Energia, i
suportarà els següents assaigs:

Càrrega de ruptura: inicial 100 Kg./cm².
168 hores a 120º = 95 Kg./cm². UNE 53510.
Duresa Shore: inicial = 50 + 5 Sh.
168 hores a 120º = 60 + 5 Sh.
168 hores a 150º = 65 + 5 Sh. UNE 53130.
Allargament a les ruptures: inicial = 500 %.
168 hores = 450 %.
168 hores = 350 %. UNE 53510.
Compressió: 15 % a les 22 hores, segons ASTM D-395-61.
Pes per extracte cetònic: inferior al 20 %. UNE 53561.

Sotmeses tres provetes de mostra (2 de 75 x 150 mm. i una de 68 x 150 mm.), a envelliment accelerat de 100 h .s/n. INTA 16.06.05.
s'obtindran les següents característiques:
La brillantor s/n INTA 16.06.02 A. després de l'envelliment no serà inferior al 60 % inicial.
L'assaig inicial de quadruplicat s/n INTA 16.02.99. serà del grau 0 i després de l'envelliment no serà superior al grau 2.
El canvi de color s/n INTA 16.02.08. serà superior al grau 3, N.B.S.

Cautxú microcel·lular
C) Allotjament dels accessoris
Excepte indicació expressa en contrari la lluminària haurà de preveure l'allotjament d'equips accessoris.
El dimensionat serà tal que permeti el muntatge folgat dels equips i la seva adequada ventilació, podent facilitar-se aquesta
mitjançant d'aletes de refrigeració o ranures que permetin l'entrada d'aire, però no de l'aigua de pluja.
El conjunt serà fàcilment desmuntable i anirà proveït d'un fiador que impedeix la seva caiguda accidental, permetent la seva
substitució en cas d'avaria.

De porus obert amb additiu antioxidant inalterable a les radiacions ultraviolades.
Haurà de resistir una temperatura de treball de 95º C.
G) Cargols, brides i elements accessoris
Seran de material inalterable a l'acció de la intempèrie i capaç de resistir les temperatures de treball del conjunt.

D) Difusor
Excepte indicació expressa del Projecte, els materials de possible utilització seran els següents, havent de complir les
condicions especificades en l’apartat (E) per la cubeta de tancament.

Característiques tèrmiques
Després d'un període de 10 hores de funcionament de la lluminària a una temperatura ambient de 35º C., no ha de presentar-se en cap
punt una temperatura superior a les assenyalades pels diferents elements de la lluminària, làmpada o equip auxiliar.

G) Cargols, brides i elements accessoris
Seran de material inalterable a l'acció de la intempèrie i capaç de resistir les temperatures de treball del conjunt.

Característiques de conjunt
Característiques tèrmiques
Les maniobres d'obertura, tancament o substitucions necessàries pel normal manteniment de la lluminària, hauran de poder realitzar-se
sense necessitat d’eines o accessoris especials.
Els sistemes de tancament i fixació garantiran la posició dels elements de forma tal que sigui inalterable, fortuïta o involuntàriament.
El conjunt abastarà, segons la Norma UNE 20324 un grau d'hermeticitat IP 653 en les lluminàries tancades, i IP 232 en les lluminàries
obertes.

-

Després d'un període de 10 hores de funcionament de la lluminària a una temperatura ambient de 35º C., no ha de
presentar-se en cap punt una temperatura superior a les assenyalades pels diferents elements de la lluminària, làmpada o
equip auxiliar.

Característiques de conjunt
Normalització
Tots els elements seran els que hagi homologat el Departament d'Enllumenat i Energia.

El conjunt abastarà, segons la Norma UNE 20324 un grau de protecció IP-655 admetent-se un grau IP-232 en les lluminàries
tipus vuitcentista, època o similars.

Normalització
2.3.9.2.2 – Lluminàries tipus jardí
-

Tots els elements seran els homologats pel Departament d'Enllumenat i Energia.

Característiques elèctriques
-

Complirà les exigències del RBT podent ser, la Norma UNE 20314 de classe 1.
S'utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons norma CEI-238 dotats de dispositius de retenció per evitar l'afluixament
de la làmpada per causa de vibracions.
El cablatge interior serà d'una secció mínima de 1,5 mm²., i amb recobriment de silicones resistents a les altes temperatures.
La connexió de l'equip d'encesa s'efectuarà mitjançant terminals tipus "Faston" proveïts dels seus corresponents connectors
de forma que únicament sigui possible una posició de connexió.
La tensió d'arc de les làmpades no ha de sofrir un increment superior a 7 V. fins a 150 W., 10 V. per a les làmpades de 250 i
400 W. i 12 V. per a les de 1000 W. respecte al seu funcionament exterior.

Característiques fotomètriques
-

Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte en quant a nivell, uniformitat i control.
Quan el projecte ho especifiqui haurà d'adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les Recomanacions CIE
Publicació núm. 27 i 34.

2.3.9.2.3 - Projectors
Segons es determini en el projecte podran ser dels següents tipus:
Lira de fixació murs i sostres.
Adaptació a suport.
Els reflectors i carcassa podran ser:
Independents
Extensiu
Semi-extensiu
Els reflectors podran ser:
Intensiu
Molt intensiu

Característiques constructives

Tancament del conjunt: Estarà protegit contra els dolls d'aigua i l'entrada de pols IP(65).

A) Adaptació al suport

Allotjament de l'equip: Incorporat
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Procedència: Hauran estat fabricats per empreses de reconeguda solvència tècnica.
Procedència
S'adaptaran a la Norma UNE 20.449.
-

Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat.
Els elements d’un equip de làmpada de vapor de sodi d’alta pressió seran:

Característiques Elèctriques
A) Làmpades
-

Complirà les exigències del R.B.T., podent-se classificar s/ Norma UNE 20314, com a lluminària classe I.
Complirà així mateix les especificacions de la Norma UNE 20447, secció 5 projectors.
S'utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons Norma UNE 20397, dotats de dispositius antiafluixants per a la làmpada.
El Cablatge interior serà d'una secció mínima de 1,5 mm², amb els recobriments antitèrmics necessaris perquè resisteixin les
condicions d’alta temperatura que puguin produir-se en l'interior del projector.

Les dimensions seran les normalitzades pels fabricants més importants
Les potencies emprades seran les estandarditzades pels fabricants més importants
El temps per a arribar al 80% de l’emissió no superarà els 5 minuts
El valor mitjà de depreciació de flux a les 16.000 h. serà inferior al 10%
El valor de mortalitat o falla a les 16.000 hores serà inferior al 8%

Característiques Fotomètriques
-

Característiques elèctriques
Temps màxim encebat serà de 5 seg.
Temps màxim per a aconseguir 50 V. en borns làmp. inferior a 5 min
Tensió mínima de xarxa per a funcionament estable, 198 V
La tensió d’arc, serà de 100V ± 15%

Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte quant a nivell, uniformitat i control.

Característiques Constructives
A) Adaptació al suport
El projector disposarà d'una lira de ferro galvanitzat que permeti l'orientació del projector i pugui fixar-se en una posició determinada.
Disposarà dels trepants necessaris per a la seva fixació en murs i sostres i en el cas d'anar muntat sobre una columna, d'un maniguet que
s'adapti al d'aquesta.
B) Carcassa
Estarà construïda en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies
del seu funcionament.
Haurà d'estar dimensionat per allotjar, (en el cas que així es requereixi), els equips d'encesa i caixes de connexions proveïdes de fusibles
per a tots els conductors actius així com els reflectors i la resta de components elèctrics.
Haurà d'estar proveïda d'entrades i sortides pels conductors, dotades de premsaestopes, perquè juntament amb el sistema de tancament
garanteixin una protecció mínima contra l'entrada de pols i aigua d'IP 66.
Els materials a utilitzar tindran les mateixes especificacions que s'utilitzen per a les lluminàries d'enllumenat vial.
El portalàmpades haurà d'estar instal·lat de manera que no pugui alterar accidentalment el reglatge de la làmpada.
C) Allotjament per a Accessoris
Tots els projectors disposaran d'allotjament pels equips d'encesa estaran dimensionats de manera que permeti el muntatge folgat dels
mateixos i la seva fàcil extracció per a les operacions de manteniment.
Tots els cargols de fixació seran de material inoxidable i seran imperdibles.
D) Reflectors
Estaran construïts en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les alteracions tèrmiques i mecàniques pròpies
del seu funcionament inclús en les condicions més extremes.

Les làmpades alimentades amb balasts de referència a la seva tensió nominal i tenint una tensió en borns de làmpada de 120 V. per a
làmpada de 250 W. i 125 V. per a les de 400 W., aconseguits si és necessari per mitjans artificials, no s'apagaran quan la tensió
d'alimentació caigui del 100 % al 90 % del valor nominal en menys de 0,5 segons i romangui en aquest valor com a mínim 5 segons
més.
La temperatura màxima del casquet de les làmpades que el porten cimentat serà de 210º C i per a les que el tinguin fixat mecànicament
250º C.
La temperatura en l'envoltant de la làmpada no ha de superar en cap punt els 400º C.

B) Balasts per a làmpades de vapor sodi d'alta pressió
Hauran de portar grafiades de forma inesborrable les seves característiques elèctriques, marca del fabricant i esquema de connexió.
Aniran proveïdes d'un sistema per a la seva connexió al tauler mitjançant de cargol.
Disposaran d'una clema de connexió que permeti el pas de cables fins a 2,5 mm. de secció.
Dita clema de connexió haurà d'estar fermament subjecta a la carcassa de la reactància.
Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d'aliatge de coure o un altre material apropiat no corrosible.
Les peces en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït durant la seva utilització normal.
L'envernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques no són admissibles com a protecció contra contactes fortuïts.
Els balasts, excepte indicació expressa en contrari, hauran de ser del tipus "exterior", complint l'assaig de resistència a la humitat i
aïllament, superant aquests els 2.500 M .
En el cas en què expressament se sol·licitin reactàncies sense blindatge, aquestes portaran una protecció que impedeixi que el nucli
quedi al descobert.
L'envoltant haurà d'evitar el flux dispers, aïllar elèctricament i protegir de la corrosió.
Hauran de superar els assaigs de sobreintensitat i durada.
Els balasts amb presa intermèdia per a l'arrencador, portaran assenyalada la dita presa i les restants d'acord amb l'esquema marcat en la
seva carcassa.
A banda de les derivades de les característiques de les làmpades hauran de complir les següents exigències.

2.3.9.2.4 - Equips làmpades de descàrrega
A) Dimensions màximes.
Condicions generals
Segons el quadro existent en el plànol corresponent.
Els equips es consideraran com un conjunt únic les característiques de funcionament del qual són interdependents.
En cas de subministrament d'algun component aïllat, hauran de prendre's en consideració no sols les exigències que aquest Plec
estableix per a l’esmentat component, sinó a més components de l'equip complet.
CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES DELS BALASTS PER A LÀMPADES DE SODI A.P.
Normalització
POTÈNCIA (W)
Tots els elements seran homologats pel Departament d’Enllumenat i Energia.
INTENSITAT (A)
RELACIÓ TENSIÓ INTENSITAT

70
220
1

100
220
1,20

150
220
1,80

250
220
3

400
220
4,45

400 T
220
4,60

99,5±5%

60±5%

39±5%

39±5%

1000
220
10,30

1000 T
220
10,60

2.3.9.2.5 - Equips de làmpades de Vapor de Sodi Alta Pressió
FACTOR DE POTÈNCIA MÀXIMA
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0,06±0,005 0,06±0,005 0,06±0,005 0,06±0,005
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-

INTENSITAT DE CURT CIRCUIT
MÀXIM (A)

2,10

2,50

3,80

6,30

9,30

9,70

21,60

22,30

INTENSITAT D'ARRANCADA (A)

1,25

1,80

2,40

4,50

6,50

6,50

14,00

14,00

FACTOR DE CRESTA

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

13+10
%

15±10%

20±10%

26±10%

35±10%

35±10
%

60±10
%

60±10
%

70
130

70
130

70
130

70
130

70
130

-

Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d'aliatge de coure o un altre material apropiat no corrosible.
L'aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà, com a mínim de dos megaohms i resistirà
durant 1 minut una tensió de prova de 2.000 volts a freqüència industrial.
Els condensadors seran de "execució estanca" i hauran de complir un assaig d'estanquitat, segons Norma UNE 20446.
Els condensadors resistiran els assaigs sobre tensió i duració, segons Norma UNE 20446.
Disposaran d'una resistència interna de descàrrega.

Assaigs
PÈRDUA DE BALAST (W)

t ºC.
tW ºC.

70
130

70
130

70
130

El balast a la seva tensió nominal limitarà la potència ±7,5 % de la subministrada a la mateixa làmpada per un balast de referència a la
seva tensió nominal.
El balast per a qualsevol tensió d'alimentació compresa entre el 92 i 106 per cent del valor nominal, subministrarà a la làmpada de
referència una potència no inferior al 88 per cent de què li subministra el balast de referència alimentat amb el 92 per cent de la seva
pròpia tensió nominal, ni sobrepassarà el 109 per cent de la subministrada per aquest, quan estigui alimentat al 106 per cent de la seva
tensió de l'equip sigui 0,95 en una tolerància de 0,05.
Arrencadors per a làmpades de sodi alta pressió
Juntament amb el balast se subministrarà el corresponent arrencador, formant un conjunt homogeni que haurà de complir amb les
característiques de l'equip en el qual s'instal·li.
Hauran de portar grafiades de forma inesborrable les seves característiques elèctriques, marca del fabricant, tipus de làmpada per al
qual és adequat i esquema de connexió.
Disposarà d'un clema de connexió que permeti l'ús de cables fins a 2,5 mm² de secció.
Es connectarà de forma que els impulsos incideixin en el contacte central de la làmpada.
Els arrencadors que per incorporar el transformador no necessitin la presa intermèdia, ni de la reactància, hauran de portar sobre la seva
carcassa l'esquema de connexió.
La calor màxima de l'impuls es mesurarà respecte al valor 0 del voltatge del circuit obert.
Els subsegüents pics del mateix impuls no excediran del 50 % del primer. Per a les proves d'arrencadors s'aplicarà el que recomana la
Publicació CEI núm. 662/1980, utilitzant un voltatge de 198 V. i comprovant l'altura i temps de l'impuls, segons el que indica ella.
Característiques impuls
Altura (V)
Forma ona
Direcció
Posició
Temps màxim de pujada T1
Temps duració de l'impuls T2
Freqüència de l'impuls

Sistema Americà
2.
225 ± 25
Quadrada
Un impuls negatiu durant el semiperíode
negatiu de l'ona sinusoïdal de tensió
Comprés entre els 80 i 100 graus elèctrics de
l'ona sinusoïdal de voltatge.
0,100 F
0,95 ± 0,05 F
Un per cicle.

Sistema Europeu
2.
775 ± 25
Sinusoïdal
Un impuls positiu durant el semiperíode de
l'ona sinusoïdal de tensió
Comprés entre 80 i 90 graus elèctrics de
l'ona sinusoïdal de voltatge.
0,60 F
0,95 ± 0,05 F
Un per cicle.

Hauran d'acompanyar-se del certificat de garantia del fabricant en què consti la vida mitjana, el període garantit que no serà inferior a
30.000 hores amb una pèrdua de capacitat del 5% en l’esmentat període i el compromís de substitució dels mateixos en cas d'avaria o
pèrdua de capacitat superior a la indicada.
Documentació
-

Corbes d'envelliment.
Certificats compliment normes.
Certificats laboratoris oficials.
Protocols dels assaigs realitzats.

Tots els condensadors es lliuraran identificats en forma indeleble amb una clau i un número que permeti conèixer la partida a què
pertany.
Recepció i garantia

Els condensadors destinats a la correcció del factor de potència, hauran de complir les següents exigències:
El dielèctric serà de polipropilè metal·litzat autoregenerable.
Portaran inscripcions en què s'indiqui el nom o marca del fabricant, la tensió màxima del servei en volts, la capacitat nominal
en F, i la seva tolerància, la freqüència nominal en Hz i els límits de temperatures nominals extremes de funcionament,
segons Normes UNE 61.048 i 61.049.
Les peces en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït durant la utilització normal.
L'envernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques, no són admissibles com a protecció entre contactes fortuïts, no
considerant-los amb suficient aïllament.
Les connexions s'efectuaran mitjançant terminals tipus "Faston" de 6,35 mm. i hauran de fixar-se de tal forma que no puguin
soltar-se o afluixar-se en la connexió o desconnexió (Norma UNE 20425) estant situats a 7 mm. de distància entre les cares
paral·leles per a permetre l'ús d'un connector.
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Garantia

Identificació

2.3.9.2.6 - Condensadors
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A)Assaig d'estanquitat.
Els condensadors se submergiran en aigua durant 4 hores; les dues primeres a la tensió nominal, i les altres dues
desconnectat.
Després de la immersió, l'aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà com a mínim de 2
megaohms.
B)Assaig de sobretensió.
S'aplicarà entre els terminals del condensador, durant una hora, una tensió 1,3 vegades la nominal, mantenint la temperatura
10º C ±2º C sobre la de l'ambient.
Després d'aquesta prova s'aplicarà durant 1 minut sobre els terminals una tensió de valor 2,15 vegades la nominal.
C)Assaig de duració.
Se sotmetrà el condensador durant 6 hores a una tensió igual a 1,3 la nominal i amb la freqüència nominal, mantenint la
temperatura 10º C ±2º C sobre l'ambient.
D)Mesura de tolerància.
± 1% de la capacitat nominal.
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Abans de l'adquisició dels condensadors el Contractista presentarà als Serveis Tècnics Municipals la documentació tècnica i certificats
de garantia corresponents, per a aprovació de l'oferta.
Una vegada emesa l'aprovació, una còpia dels certificats de garantia, amb firma i segells originals, quedarà en poder dels Serveis
Tècnics Municipals i una altra, en les mateixes condicions, en poder del Contractista.
Un cop finalitzada la instal·lació dels condensadors corresponents a cada connexió, el Contractista emetrà un Full de Verificació en què
figuren les noves mesures elèctriques, havent de ser el factor de potència superior a 0,92. Una vegada comprovades les mesures es
firmarà per a cada escomesa una Acta de Recepció en la qual el Contractista es comprometrà a mantenir el factor de potència en un
valor superior a 0,9 podent en cas contrari l'Ajuntament repercutir sobre el mateix els recàrrecs que per aquest concepte patís la
facturació elèctrica.
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Excavació en rasa en terres compactes.
Farcit de rasa per capes de 20 cm. amb terra exempta d'àrids majors de 9 cm i piconada al 90 % del pròctor modificat.
Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que indiqui la Inspecció Facultativa.
Protecció de terra garbellada almenys cobrint el tub 10 cm.
Sobre aquesta capa es col·locarà una malla d'avís de material plàstic.
Tub de polietilè amb juntes estanques o de plàstic continu.

3. - CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES

3.1 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE L'OBRA CIVIL

3.1.4 - Canalització amb dos tubs de polietilè continu formigonat en encreuament de calçada.

3.1.1 - Paviment de llosetes de morter comprimit en voreres i passeigs
Les llosetes es mullaran prèviament en aigua. Una vegada piconat el formigó del fonament, amb un gruix mínim de 6 cm. es col·locaran
les llosetes, una al costat d'una altra, sobre una capa d’afermament de ciment Pòrtland de 2 cm. de gruix.
L'aparell serà de junta seguida i en alienacions rectes, començant la seva col·locació al costat de la vorada.
A continuació, es tirarà una lletada de morter de ciment Pòrtland pel farciment de les juntes i es colpejaran les llosetes fins a obtenir una
superfície totalment llisa.
Acabada aquesta operació, es procedirà a la neteja de la superfície traient l'excés de lletada abocada.
Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts amb compliment del "Plec de característiques tècniques
dels materials i descriptiu de les unitats d'obra" vigent en ser concedida la llicència.
En les vies amb ferms primaris, com els de macadam ordinari, runes i anàlegs hauran de reconstruir-se de la mateixa forma que la resta
de paviments.
Per a cada obra la màxima longitud de rasa sense paviment provisional o definitiu serà de 130 m., excepte les destinades a cables
elèctrics d'alta tensió i telèfons que serà de 250 m.
3.1.2 - Reposició de paviment en calçada
Per a cada obra la màxima longitud de rasa sense paviment provisional serà de 130 m., excepte les destinades a cables elèctrics d'alta
tensió i telèfons que serà de 250 m.
Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts amb compliment del "Plec de característiques tècniques
dels materials i descriptiu de les unitats d'obra" vigent en ser concedida la llicència.
La reposició del paviment no es limitarà només a la part de les obres realitzades, sinó que comprendrà tota la zona necessària per a
mantenir la uniformitat del paviment inicial de forma, que en la mesura que es pugui, no arribi a apreciar-se externament l'obra, de
manera que podrà obligar-se a reconstruir una superfície més àmplia que la de la rasa estricta efectuada en el paviment de la via, si fora
necessari.
En les vies amb ferms primaris, com els de macadam ordinari, runes i anàlegs hauran de reconstruir-se de la mateixa forma que la resta
de paviments.
S'efectuaran els oportuns assaigs de Laboratori determinats la granulometria, tant per cent de lligat, tant per cent de buits farcits de
betum, tant per cent de buits en mescla i en àrids, estabilitat i deformació.
La densitat obtinguda a l'obra una vegada acabada la compactació, no serà inferior al 95 % de l'obtinguda en l'assaig Marshall o
Hubbard Field.
No es permetrà l'execució, quan la temperatura ambient, a l'ombra, abast els 8º C. baixant. S'autoritzarà l'extensió de l'aglomerat quan la
temperatura ambient, a l'ombra, abasti els 5º C. pujant.
A ser possible no s’obrirà al trànsit el paviment abans de transcórrer 24 hores des de la seva execució o quan la capa hagi aconseguit la
temperatura ambient. Si això no és factible, la velocitat dels vehicles ha de reduir-se a 40 Km. per hora.
Els gruixos de les diferents capes seran les expressades en el Projecte.
Les irregularitats en la superfície acabada seran inferiors a 5 mm. en la capa de rodadora i a 8 mm. en les capes intermèdies o de base
mesurades amb regla de 3 m.

3.1.3 - Canalització amb protecció de tub de polietilè d'alta densitat
Serà amb estructura de doble paret, llisa interior i corrugada exterior, unides per termofusió. Els diàmetres a utilitzar, segons els casos
seran 90 mm. d'exterior i 78 mm. interior o 110 mm. d'exterior i 95 mm. interior. Hauran de portar una guia o fiador pel pas del cable.
La resistència a l'aixafada per a deformació serà de 5% > 450 N.
Tots els cables d'alimentació de la instal·lació d'enllumenat aniran col·locats en tubulars, en rases de les següents característiques:
- Profunditat: 60 cm.
- Amplària: 40 cm.
- Les parets seran verticals.
- El fons haurà de quedar net de pedres amb arestes i de tot material que pugui afectar el tub de fibrociment o material plàstic durant
el seu estès.
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Per a l'encreuament de calçada, els cables d'alimentació aniran col·locats en tubulars, en rases de les següents característiques:
- Profunditat: 80 cm.
- Amplària: 50 cm.
- Les parets seran verticals.
- El fons haurà de quedar net de pedres amb arestes i de tot material que pogués afectar el tub durant el seu estès.
Excavació en rasa en terres compactes. Mesurament sobre perfil 0,5 m3.
Farcit en rasa per capes de 20 cm. amb terra exempta d'àrids majors de 9 cm. i piconat al 90 % de pròctor modificat. Mesurament sobre
perfil 0,350 m3.
Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que l'indiqui la Inspecció Facultativa. Mesurament 0,18 m3.
Protecció de formigó HCP-3 almenys cobrint el tub 11 cm. Mesurament 0,12 m3.
Dos tubs de plàstic continu. Mesurament 2 m.

3.1.5 - Arquetes de registre
Aquesta unitat comprèn l'execució de les arquetes de registre de formigó, blocs de formigó, maçoneria o qualsevol altre material
autoritzat per la Inspecció Facultativa.
Una vegada executada l'excavació requerida, es procedirà a l'execució de les arquetes, d'acord amb les condicions assenyalades en els
articles corresponents de les presents Prescripcions per a la fabricació, si és procedent, i posada a l'obra dels materials previstos, posant
cura en la seva terminació.
Les connexions dels tubs s'efectuaran a les cotes degudes, de forma que els extrems dels conductors coincideixin arran amb les cares
interiors dels murs.
Les tapes de les arquetes ajustaran perfectament al cos de l'obra i es col·locaran de forma que la seva cara superior quedi al mateix nivell
que les superfícies adjacents.
En el fons es deixarà una capa de drenatge de material porós (sauló).

3.1.6 - Fonaments
Obra de fàbrica, a través de la qual una construcció tramita els seus càrrecs al terreny.
No inclou aquest article els fonaments per pilons.
Materials
Formigó de ciment Pòrtland en massa o, projecte.
Característiques generals
Formigó: serà el HCP-5 o si és procedent el que es fixi en el Projecte.
Maquinària, eines i mitjans auxiliars.
Formigonera.
Limitacions
Se suspendrà l'execució sempre que s’hagi previst que dins les 48 hores següents la temperatura ambient pot descendir per
sota dels 3º C., sota zero.
El fet que la temperatura registrada a les 9 hores sigui inferior a 1º C., es pot interpretar com motiu suficient per preveure que
el límit prescrit serà aconseguit en l’esmentat termini.
El formigonat se suspendrà en cas de pluja adoptant-se les mesures necessàries perquè l'aigua no entri en contacte amb les
masses de formigó fresc.
En el cas d'aparició de capa freàtica, i una vegada consultada la Inspecció Facultativa hauran d'adoptar-se les precaucions
necessàries per evitar la segregació i arrossegament dels components del formigó.
Execució
Una vegada feta l'excavació, es procedirà a piconar i regat de les terres abans d'abocar el formigó.
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En el cas que la Inspecció Facultativa ho jutgi necessari, es col·locarà verdugada de rajola o capa de formigó HCP-1.
La fonamentació es farà de sabata correguda, sabates aïllades o placa, segons indiqui el corresponent projecte.
En totes els fonaments s'arribarà amb dos tubs de material plàstic, P.V.C. corrugats o material ceràmic de = 100 mm, des de
la canalització.
Es disposarà d'un tub de 20 mm de diàmetre des de la part superior central del basament fins al lateral on s'ubiqui la placa de
presa de terra.
S'evitaran les esllavissades de terres de les superfícies de l'excavació i en el cas que es produïren s'extraurà el formigó
contaminat amb elles.
Per a la posada a l'obra del formigó en massa o armat és d'aplicació el que s’assenyala en els apartats anteriors.

Utilització
Aquest tipus de línia aèria s'utilitzarà principalment en instal·lacions sobre bàcul o columna o pals i fixada directament a aquests per
ferralles especials i suportats únicament pel cable fiador.
Altures mínimes
L'altura mínima d'aquestes línies des del sòl, en zones de trànsit no rodat serà de 4 m i en les de trànsit rodat de 6 m.
Encreuaments sobre vies públiques

Recepció
Es compliran les especificacions ressenyades en els apartats anteriors.

Per a travessar calçades de via públiques, els cables es fixaran en les ferralles d'una i altra part de la travessia, de manera que no puguin
lliscar-se sobre els mateixos. Igual condició reuniran les subjeccions dels cables en els suports extrems de la conducció.
3.2 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LES CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES

Connexions i derivacions

3.2.1 - Conduccions construïdes per cables grapats sobre parets.
Col·locació de cables
Els cables es disposaran de manera que es vegin el menys possible, aprofitant per a això les possibilitats d'ocultació que permeten les
façanes dels edificis.
En alineacions rectes, la separació màxima entre dos punts de fixació d'una part i d'una altra dels canvis de direcció i en la possibilitat
immediata de la seva entrada, en caixes de derivació o en altres dispositius.
Per a la fixació s'empraran grapes ben subjectes a les parets per mitjà de trepant, tac de plàstic i cargol i claus a pistola.
La naturalesa i forma de les grapes seran les apropiades, perquè aquestes no deteriorin la coberta del cable.
No es donaran als cables curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus.
El radi interior de la curvatura no serà, en cables amb aïllament i coberta de plàstic, menys que sis vegades el diàmetre del mateix.
Per a passar d'un bloc d'edificis a un altre es farà una canalització soterrada.

Les connexions i derivacions dels conductors s'efectuaran seguint mètodes o sistemes que garanteixin una perfecta continuïtat del
conductor i el seu aïllament havent de quedar perfectament la seva estanquitat.
Es reduirà al mínim el nombre de connexions dels cables, fent-los coincidir amb les derivacions. Tant les derivacions com les
connexions coincidiran sempre en els suports de fixació.
Per estar format aquest tipus de cable per un feix d'unipolars amb aïllament plàstic, no s'utilitzaran caixes de ferro o plàstic sinó
únicament conductor per conductor reconstruint l'aïllament amb cinta d'elastòmetres.
Les connexions del conductor pròpiament dit, es realitzaran de forma que a més d'aconseguir una perfecta continuïtat elèctrica, puguin
suportar sense deteriorament els esforços mecànics de tracció a què estan subjectes les línies aèries.

3.2.3 - Estès de cables subterranis
L'estès de cables es farà amb molta cura, evitant la formació de coques i torcedures, així com els fregaments perjudicials i les traccions
exagerades.
No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus. El radi interior de curvatura no serà menor dels valors
inclosos en la següent taula:

Quan el cable d'alimentació passi de ser subterrani a estar construït per cables grapats sobre les parets, es protegirà el cable subterrani
amb tub d'acer galvanitzat des d'una profunditat de 0,5 m. per sota del paviment acabat fins una altura de 2,5 m. sobre el mateix,
disposant-se a aquesta altura una caixa de material plàstic reforçada amb protecció IP 547 com a mínim i prevista per a la seva
utilització a la intempèrie en què s'efectuarà el canvi d'un a un altre tipus de cable.
L'abans esmentat tub d'acer, acabarà per la seva banda inferior en una arqueta de registre de 0,4 x 0,4 x 0,6 m.
En el cas de canvi de secció del conductor s'intercalarà una caixa amb els corresponents fusibles de protecció.

Cables
Amb aïllament i coberta de material plàstic
Aïllament amb paper impregnat sota coberta de plom

6 vegades el diàmetre.
7,5 exterior cables.

En els cables directament soterrats es disposarà d’abraçadores amb indicació de les característiques i servei del cable per a seguir la
seva fàcil identificació.
Es tindrà cura que la humitat no penetri en el cable, especialment quan es tracti de cables aïllats amb paper impregnat.

Encreuament amb altres canalitzacions
En els encreuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància d'almenys 3 cm. entre els cables i les
canalitzacions o es disposarà un aïllament supletori. Si l'encreuament s'efectua practicant un pont amb el cable, els punts de fixació
immediata estaran prou pròxims entre si per evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.

Es distingiran els següents procediments:
A) Estès de cable armat en tubular ja construït.

Connexions i derivacions
3.2.4 - Línia de terra
Les connexions es faran coincidir amb alguna derivació.
Identificació dels conductors
S'empraran els colors marró i negre pels conductors de fase, blau pel conductor neutre i verd groc pel conductor de protecció quan no
sigui de coure nu.

Per evitar possibles errades en algunes preses de terres independents, s'estendrà paral·lelament a la línia d'alimentació, un conductor de
coure unipolar nu de 35 mm². de secció, en íntim contacte amb terra en tota la seva longitud, que uneixi amb soldadura "Cadwell" o
similar totes les preses de terra independents dels punts de llum i els de la caixa de protecció i maniobra.
En casos especials, aquesta línia equipotencial, podrà ser instal·lada dins de tub al costat de la línia d'alimentació, sempre que el cable
sigui aïllat amb aïllament com a mínim de 1000 V. i per tub independent. La coberta del cable serà de verd groc.
En el cas d'utilitzar conductor d'un altre color de coberta, s'encintaran en verd groc 20 cm en els extrems.

3.02.2- Línies aèries amb cables aïllats i fiador incorporat
3.3 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LES INSTAL·LACIONS

Tipus de cables
Aquestes línies aèries es realitzaran únicament amb cables aïllats cablatges en espiral visible amb fiador, segons Norma UNE
RZ-06/1KV.
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3.3.1 - Preses de terra independents

La fixació dels braços haurà de suportar esforços superiors als exigits als braços, havent de poder arribar a la ruptura d'aquests, sense
deteriorament de cap classe de la fixació, ni del suport o parapet que els sustenti.

Es considerarà independent una presa de terra respecte d’una altra quan una d'elles no abasti, respecte d'un punt a potencial zero, una
tensió superior a 50 V. quan l'altra presa dissipa la màxima corrent de terra prevista.
Les preses de terra estaran construïdes pels elements següents:
Elèctrode. És una massa metàl·lica, perfectament en bon contacte amb el terreny, per a facilitar el pas dels corrents de
defecte que puguin presentar-se o la càrrega elèctrica que tingui o pugui tenir.
Línia d'enllaç amb terra. Està format pels conductors que uneixen l'elèctrode o conjunt d'elèctrodes amb el punt de posada a
terra.
El punt de posada a terra estarà constituït per un dispositiu de connexió (interlínia, placa, born, etc.) que permeti la unió entre
els conductors de les línies d'enllaç i principal de terra, de manera que pugui, mitjançant els útils apropiats, separar-se
d’aquests amb la finalitat de poder realitzar la mesura de la resistència de terra.
Les plaques tindran un gruix de 3 mm., i les de ferro galvanitzat de 3 mm., amb una superfície mínima de 0,5 m², en el cas
que sigui necessari la col·locació de diverses plaques, se separaran uns 3 m unes d'altres.
No es col·locaran piques com a postes a terra.
Cada punt de llum disposarà d’una placa de terra, que s’enllaçarà al cable de coure nu de 35mm2 que conformarà la xarxa
equipotencial.
Els elèctrodes hauran de ser soterrats verticalment a una profunditat que impedeixi que siguin afectats per les labors del
terreny i per les gelades i mai a menys de 50 cm.
El terreny serà tan humit com sigui possible i preferentment de terra vegetal, prohibint-se construir els elèctrodes per peces
metàl·liques simplement submergides en aigua.
S'estendran a suficient distància dels dipòsits o infiltracions que puguin atacar-los i si és possible, fora dels passos de
persones i vehicles.
En el cas de terrenys de mala conductivitat s'instal·laran els elèctrodes envoltats d'una lleugera capa de sulfat de coure i
magnesi.
En el cas d’instal.lar enllumenat a prop d’una ET, no es col.locaran plaques de terra a menys de 15m de la mateixa.

Possibilitats d'aplicació d'altres valors.
Quan el desenvolupament en l'aplicació de les teories de la mecànica del sòl ho permeti, el projectista podrà proposar valors diferents
dels esmentats en els anteriors apartats, fent intervenir les característiques reals del terreny, però limitant les deformacions dels
massissos de fonamentació a valors admissibles per a les estructures sustentades.

3.3.6 - Instal·lació interior

3.3.6.1 - Equip

3.3.6.2 - Muntatge interior
El muntatge estarà constituït per un conductor de coure RV 0,6/1KV de secció mínima de 2.5 mm².
S'utilitzarà un muntatge tripolar per a cada llumenera.
El muntatge serà continu, sense enllaços.
No es permeten empalmar a l’interior dels suports, segons ITC-BT-09.
3.3.6.3 - Caixa portafusibles
S'utilitzarà una caixa de material aïllant i incombustible, dotada d'elements de connexió, borns i portafusibles amb tapa tancada
mitjançant un cargol imperdible i que en retirar aquesta, quedi desconnectada la instal·lació elèctrica del fanal.
Aquesta caixa es fixarà al suport mitjançant cargols inoxidables.
No es permetrà la sortida de cables per la part superior.

3.3.2 - Derivacions
Totes les derivacions es faran a les caixes de connexions dels suports.

3.3.6.4 - Presa de terra

3.3.3 - Arquetes

Es fixarà el terminal de terra a l'element adequat que va proveït el suport mitjançant un terminal de pressió i un cargol amb les seves
corresponents volanderes, tot això en material inoxidable.

Els pericons de registre es situaran només als passos de calçada, canvis de direcció i davant dels armaris.
3.3.6.5 - Fusibles
S'utilitzaran cartutxos de tipus calibrat d'una intensitat nominal de 6 A. fins a 400 W. de potència de la làmpada.
Es col·locarà un fusible en tots els conductors actius.

3.3.4 - Punts de llum
Els punts de llum hauran d’ésser accessibles pels vehicles de manteniment. Els accessos hauran de tenir una amplada de 3m.
Els punts de llum estaran situats fora dels parterres. Tots aquells punts que no siguin possible ubicar-los fora del parterre, caldrà
executar una zona pavimentada al voltant del fanal, entre 2 i 4m2.
Es tindrà en compte la situació dels passos de vianants, de manera que al costat de cada pas s’hi ubiqui un punt de llum i no un arbre.
S’evitarà mitjançant un replanteig acurat que els braços dels bàculs d’enllumenat es situïn a prop de la capçada dels arbres.
S’avisarà al Departament d’Enllumenat si es comprova al replanteig que qualsevol element d’enllumenat queda afectat.
Durant l’obra, es mantindrà un enllumenat provisional d’obra.

3.3.6.6 - Normalització
Tots els elements hauran de ser de model normalitzat pels Serveis Tècnics Municipals o intercanviables pels mateixos, quant a
dimensions, subjecció i connexions, sense necessitat d'operacions o elements accessoris.

3.3.7 - Instal·lació d'equips en les lluminàries
3.3.5 - Fixació de braços
El braç se subjectarà mitjançant brides o cargols, havent de ser la fixació prou rígida per impedir moviments de caboteig o rotacions al
voltant del pal provocats pel vent.
Els braços murals es fixaran rígidament a les parets mitjançant una placa, solidària al braç i 4 perns d'ancoratge.
Els braços murals només es fixaran a aquelles parts de les construccions que ho permetin per la seva naturalesa, estabilitat, solidesa,
gruix, etc.
Els perns superiors deixaran per damunt d'ells una altura de construcció almenys igual a 50 cm.
L'encast dels perns serà executat amb la màxima cura, buscant el màxim de solidesa i el mínim de deterioració en els murs.
Els orificis d'encast seran tan reduïts com sigui possible.
Esforços.

Plec de Condicions Tècniques Instal·lacions d’Enllumenat Públic. Juny 2013

Pàg

37

Totes les lluminàries disposaran d'un compartiment separat per a l'allotjament dels equips d'encesa de les làmpades, aquests s'allotjaran
en l’esmentat compartiment i aniran subjectes a una placa per mitjà de cargols de material inoxidable i brides que permetin la seva
eventual substitució.
Aquesta placa se subjectarà a la carcassa de la lluminària per mitjà de cargols inoxidables i anirà proveïda d'un fiador que impedeixi la
seva caiguda accidental permetent la seva fàcil substitució, en cas d'avaria.
L’esmentat compartiment reunirà les condicions de seguretat i ventilació necessària pel bon funcionament dels equips, d'acord amb la
taula de característiques que figura en l'apartat corresponent d'aquest Plec de Condicions.
Totes les connexions es realitzaran mitjançant terminals de tipus "Faston", Norma UNE 20425, allotjades en els seus corresponents
connectors i amb una posició de connexió.
Quan s'utilitzin les làmpades de vapor de sodi alta pressió, es connectarà l'arrencador de forma tal que els impulsos incideixin sobre el
contacte central de la làmpada.
El cablatge d’aquests equips serà capaç de resistir la temperatura de funcionament.
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Medi Ambient
Energia i Qualitat Ambiental
Enllumenat

Medi Ambient
Energia i Qualitat Ambiental
Enllumenat

Tots els elements hauran de ser de model normalitzat pels Serveis Tècnics Municipals o intercanviables pels mateixos, quant a
dimensions, subjecció i connexions, sense necessitat d'operacions o elements accessoris.

3.3.8 - Instal·lació elèctrica de braços sobre façana
Barcelona, juny de 2013
3.3.8.1 - Equip
Totes les connexions es realitzaran mitjançant terminals tipus "Faston", Norma UNE 20425, allotjades en els seus corresponents
connectors i amb una sola posició de connexió.

EL CAP DEL DEPARTAMENT

LA DIRECTORA DE SERVEIS

3.3.8.2 - Fusibles
Els fusibles aniran allotjats en una caixa de material aïllant i incombustible dotada dels elements de connexió, borns i portafusibles,
amb tapa tancada mitjançant un cargol imperdible i que en retirar quedi desconnectada la instal·lació elèctrica del braç.
Les entrades i sortides de cable es realitzaran mitjançant premsaestopes.
Ambdues caixes s'instal·laran a l'altura de la línia d'alimentació i es fixaran a la façana mitjançant cargols inoxidables.
La caixa portafusibles farà les vegades de caixa de derivació.
Per a la derivació al punt de llum s'utilitzarà conductor de coure RV 0,6/1KV i de secció mínima de 3X2,5 mm²., complirà la Norma
UNE EN 21123.
Es protegiran amb fusibles tots els conductors actius.
S'utilitzaran cartutxos de tipus calibrat d'una intensitat nominal de 6 A. fins a 400 W. de potència de la làmpada.

Luisa Cabezas Fernandez

Cristina Castells

3.3.8.3 - Normalització
Tots els elements hauran de ser de model normalitzat pels Serveis Tècnics Municipals o intercanviables pels mateixos, quant a
dimensions, subjecció i connexions, sense necessitat d’operacions o elements accessoris.

3.4 - PINTURA
3.4.1 - Tractament de la part baixa del suport (RILSAN)
Els suports disposaran d’un tractament específic de protecció per l’oxidació a la part baixa del suport amb les següents
característiques:
-

-

-

Tots els suports es subministraran de fabrica amb un tractament termoplàstic, tan per la part interior com per l’exterior fins
la part inferior de la portella, tenint especial cura de que la fixació de la pressa de terra no quedi recoberta per aquest
tractament.
Aquest procés de polimerització s’aplicarà, desprès d’una preparació del suport consistent en un decapat i granallat sobre
la superfície a tractar tant sigui de fosa de ferro, fosa d’alumini o acer galvanitzat, per immersió en un llit fluïdificat o bé
per projecció rotacional, en funció de les dimensions del suport.
El material a utilitzar serà un copolímer de polietilè tipus PPA 525, amb un acabat texturat de color gris antracita

3.4.2. - Tractaments antigrafittis i antiadhesiu
Els suports incorporaran un tractament específic per protecció contra adhesius i contra graffitis fins a una alçada de 3 mts (incloent el
tractament de la base). Aquest tractament serà funció de la textura del fust del suport.
Excepte indicacions en contra els tractaments a realitzar seran del tipus llis en funció del producte i/o superfície a protegir i segons
indicació de la Direcció Facultativa.
En el tractament llis el procés de pintura consisteix en:
Preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport.
Aplicació d’una capa antioxidant, tipus NR2000 o equivalent (quan sigui necessari).
Aplicació de la capa de color, o deixar com a color base el galvanitzat.
Aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigrafiti; una capa principal més enduridor, tipus SL100
de HLG SYSTEM o equivalent, i una altre capa d’acabat transparent o amb color, bicomponent, principal més enduridor,
tipus SL600 de HLG SYSTEM o equivalent.
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1 OBJECTEDELPLEC
L’objectiu del present plec és establir les condicions tècniques per al manteniment de la
cartografia topogràfica municipal 3D,  dins de l’àmbit territorial del municipi de Barcelona. El
manteniment d’aquesta cartografia topogràfica oficial, es realitzarà mitjançant l’aixecament
topogràficdel’obraacabada,tantsisónobresd’urbanització,edificacióoinstalͼlació.
Larealitzaciódelatopografiadel’obraacabada,seràobligatòriaperatoteslesinfraestructuresi
equipamentsexecutatstotalmentoparcialment,ambcàrrecalspressupostosmunicipals,jasigui
deformadirectaomitjançantelsseusorganismesautònoms osocietats mercantils,itantsi es
tractad’obranovacomsihoésderenovacióogranreparació,aixícomaaltresadministracions
públiquesqueactuïnalterritorimunicipal.Tambéseràd’aplicacióalesempresesconcessionàries
d’aprofitamentsdeldominipúblicopatrimonialmunicipalquecomportiqualsevoltipusd’obreso
instalͼlacions.
Lespersonesfísiquesojurídiques,queexecutinobresreguladesperunallicènciad’obres,estaran
obligadesalcomplimentdelpresentplecd’especificacionstècniques.
S’inclouenenaquestplecelsconvenis,ocondicionslligadesalallicènciaiqueregulenlesobres
d’urbanitzaciódel’entorndel’edificació,construccióoinstalͼlacióaquefareferèncialallicència
d’obres.
Així doncs, serà obligatori, com a conseqüència d’haver modificat el territori, la realització de la
topografia de l’obra acabada. I serà condició indispensable, per a que pugui ser validada, que
s’acompleixin satisfactòriament les condicions establertes en el present plec d’especificacions
tècniques.



2 ESPECIFICACIONS GENERALS PER A LA REALITZACIÓ DE
L’AIXECAMENTTOPOGRÀFICDEL’OBRAACABADA
2.1 Elementsarepresentar
Es representaran tots els elements de la zona modificada relacionats al catàleg d’elements
d’aquest document, sempre que siguin identificables a escala. En quant a les especificacions de
formattambés’indical’estructuraquehauràdetenirlainformació(nivell,tipusd’element,forma
de captura,...) i es mostra una simbolització cartogràfica d’exemple, encara que la representació
gràficaéslliure.

2.2 Sistemadereferència
El sistema geodèsic de referència ha de ser l’anomenat ETRS89 (European Terrestrial Reference
System1989),establertcomaoficialpelDecret1071/2007basatenl’elͼlipsoideGRS80(Geodetic
ReferenceSystem1980)iconsistentambelsactualssistemesdeposicionamentpersatèlͼlit.
Les cotes es referiran al sistema de referència altimètric oficial definit pel Decret 1071/2007
corresponentalsregistresdelnivellmigdelmaraAlacant(modelgeoidalEGM08D595del’ICGC).
A Catalunya el sistema de referència es materialitza sobre el territori mitjançant el Servei de
PosicionamentGeodèsicIntegratdeCatalunya(SPGIC)queincloulaXarxaGeodèsicaUtilitàriade
Catalunya (http://www.icc.cat/cat/HomeͲICC/Geodesia/SenyalsͲgeodesics), i és l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya l’organisme responsablede la seva construcció, conservació,
dedeterminaridistribuirlescoordenadesoficialsdelsseusvèrtexs.Addicionalments’integrena
l’SPGIC les xarxes geodèsiques i topogràfiques locals (densificacions de la Xarxa Utilitària) que
compleixinlesprescripcionstècniquesdel’esmentatServei,d’acordamblesespecificacionsdela
Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya. Al terme municipal de Barcelona la xarxa
topogràfica
local
es
denomina
Xarxa
Topogràfica
Municipal
(XTM)
(http://w24.bcn.cat/geoportal/descargas/XTM_BCN_ETRS89_00.zip).
Sinos’especificaelcontrari,esprendranleslatitudsreferidesal'Equadoriconsideradespositives
alnord,ileslongitudsreferidesalmeridiàdeGreenwichiconsideradespositivesal'est.

2.3 Sistemacartogràficderepresentació
La representació planimètrica serà l’establerta com a reglamentària pel Decret 1071/2007, a
CatalunyaseràlaprojeccióUTM31N.

2.4 Precisions
LaposicióplanimètricaialtimètricadelselementsbendefinitsirecollitspertaquimetriaoGPSno
diferiràdelaveritableenmésdelsvalorsindicatsaescala1:500.
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2.5 Treballstopogràfics

2.5.1.4 Aparellsrecomanats

2.5.1 Xarxadereferència

Peral’observaciódepoligonalss'aconsellalautilitzaciód'aparellsdeprecisióangularcomamínim
de10cc.Peralamesuradedistàncies,laprecisióhauràdeser,comamínim,de+/Ͳ0.003m+3
ppm.

En primer lloc es procedirà a l’establiment d’una xarxa de punts o poligonals enquadrades i
posteriormentesfaràl’aixecamenttopogràficdelazonamodificada.Laxarxadepuntsopoligonal
estarà recolzada com a mínim en 2 vèrtex de la Xarxa Utilitària (XU) o de la Xarxa Topogràfica
Municipal(XTM).

2.5.1.1 Monumentació

2.5.2 Radiació
Els treballs de radiació, consistiran en determinar la posició dels elements que es volen
representarpelmètodederadiacióapartirdelaxarxadepuntsestablerta.

Els punts de les xarxes o poligonals que es determinin es senyalitzaran assegurant la seva
immobilitatipermanènciaenelterrenyambmarcadecentratge(creuetaopuntalcapdelclau),
així mateix es recollirà la informació mínima necessària per a la realització d’una ressenya que
facilitilasevaposteriorreutilització.

2.5.2.1 Toleràncies

2.5.1.2 Mètoded’observació

LesmesuresambGNSSespodranferambelmètodeRTKoutilitzarelserveidesolucióenxarxade
difusiódecorreccionsdiferencialsperRTK(VRS),apartirdelaxarxaCATNET.Encasded’existir,
tambéespodranferserviraltresserveissimilars,sempreiquanestiguinintegradesalSPGIC.Enel
casd’utilitzaciódelsistemaGNSSs’haurandeseguircomamínimelssegüentspunts:

ElsvèrtexsdelesxarxesopoligonalsespodranobservarambGPSoambmètodesdetopografia
clàssica.
Enelcasd’observarlespoligonalspertopografiaclàssicaambestacionstotals,lesobservacionses
realitzarantenintcuradel’estacionamentdel’aparell,laverticalitatilanitidesadelapunteria;el
prismas’anivellaràambtrípodedepinçais’observaràl’anglehoritzontalelmésabaixpossible.Els
angless’observaransempreutilitzantlaregladeBesselilesdistànciesesreiteraranunmínimde
tresvegadesdesdecadavèrtexdelespoligonalsprincipals.

Elspuntsd’elementsrecollitsperradiació,nodiferirandelasevaposicióenelplànolnidelaseva
cotaenmésde5cmenX,Yi7cmencotaortomètrica.

2.5.3 MesuresambGNSS

1. Abans de començar la primera sessió diària es realitzarà una mesura de comprovació
observantunpuntSPGICiescomprovaranquelescoordenadesobtingudescompleixen
elsrequerimentsdeprecisió.Elmateixprocedimentesrealitzaràdesprésdecadacanvi
de configuració de l’equip i al final de la sessió. Es guardaran registres d’aquestes
mesures de comprovació per dia detreball de manera queespugui demostrar la seva
realització.
2. Tenint en compte l’alta precisió que es vol obtenir i donat que la precisió depèn
fortamentlaqualitatiquantitatd’observacionsasatèlͼlitsGNSSrealitzades,lesmesures
(en temps real i post procés) no es restringirà a la quantitat mínima per resoldre
ambigüitats.

Només en casos extrems i de forma esporàdica es podrà recórrer a estacions destacades; però,
sempre es farà la comprovació amb un punt intermedi entre elles i el vèrtex des del qual s’ha
radiat,ielsanglessempres’observaranseguintlaregladeBessel.

Enelcasd’observarelsvèrtexsambGPS,lesestacionsdereferènciahaurand’estarubicadesen
vèrtexsSPGICoXTM.Icaldràcomplirelssegüentsrequeriments:








Receptorsdedoblefreqüència
Nombredesatèlͼlitsш5
Líniabase<20km
PDOPч5
Màscarad’elevacióde15º
Mínimde120èpoquesregistrades(èpoquescada5segons)
Dues bases de referència com a mínim per a cada vèrtex i ajust de la xarxa
(Triangulació)

En qualsevol cas, les precisions finals hauran de ser les establertes als requeriments per a
l’elaboraciódecartografiaaescala1:500.

2.5.4 Memòriad’execució
Una vegada finalitzat el treball s’elaborarà un informe que inclogui una breu descripció de les
característiques del projecte, de la metodologia emprada (xarxa de punts, poligonal, radiació,
taquimetria,GPS,...)idelsequipsiprogramarisemprats,uninformedelresultatdelscàlculs,del
complimentdelescondicionsgeneralsidel’organitzaciódelmaterialqueeslliura.




2.5.1.3 Precisions
Aquetspuntsesdeterminaranambunaprecisiórelativade2cm.Cadavèrtexhadedisposarde
coordenades en projecció UTM sobre el sistema de referència ETRS89, amb cota ortomètrica
referida al model geoidal EGM08D595 de l’ICC. La compensació de les xarxes i/o poligonals es
realitzaràpelmètodedemínimsquadrats.
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3 DOCUMENTACIÓIVALIDACIÓDELSTREBALLS



Per tal d’obtenir l’acta de recepció de l’obra o la Comunicació de primera ocupació i utilització
d’edificis,aquefareferèncial’Annex6del’OrdenançareguladoradelsProcedimentsd’Intervenció
Municipal en les Obres , serà indispensable el vistiplau del departament del Pla de la Ciutat.
Aquest departament realitzarà, en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la
recepciódeladocumentaciódelatopografiadel’obraacabada,elcontroldequalitatdelafeina
realitzada. En cas de que aquest document no superi el control de qualitat, serà retornat al
promotor de l’obra per a la seva modificació. Una vegada superat el control de qualitat, el
departamentdelPladelaCiutatintegraràaquestacartografiaenelsseussistemesd’informació,
pertald’actualitzarlacartografiatopogràficaoficialdel’AjuntamentdeBarcelona.



Els treballstopogràficshaurandedonarcomaresultatunaixecamenttopogràficdel’estructura
urbanaquehaestatmodificadaperefectedelesobresd’urbanització,edificacióoinstalͼlació.

3.1 Documentació
Ladocumentacióapresentaréslasegüent:

3.1.1 Encasd’obresd’urbanització:
Llibretesdelesdadesdecampenformatdigital.



Informe en format digital dels resultats dels càlculs de taquimetria (poligonals i
radiació)i/oGPS.



Fitxer digital del plànol de la topografia de l’obra acabada seguint les especificacions
establertesenaquestdocumentirepresentantelselementsindicatsalcapítolCatàleg
d’elements(Elementsd’urbanització)enformatDGN(preferiblement)oDWG.



Memòriad’execució.



Llistats dels punts observats, en format digital. Ha de contenir al menys els següents
camps:Nomdelpunt,X(ETRS89),Y(ETRS89),Z,Mètodedecaptura(GPSotaquimetria)



FitxersRINEXdelsobservablesGPSrealitzats



Certificatdecalibratgedelsaparellsutilitzats.



Ladocumentacióhauràd’estarsignadaperuntècniccompetent.



Fotografiesdescriptivesdel’obraacabada.

Fitxer

digital

amb

la

graella

de

locals,

segons

plantilla

oficial.

(http://w24.bcn.cat/geoportal/descargas/Plec_Esp_Tec_Manteniment_Cartografia.zip)

Les condicions tècniques per a realitzar l’aixecament topogràfic dels elements que defineixen
l’estructuraurbanamodificadayacabadaesdefineixenal’apartatEspecificacionsgeneralsperala
realitzaciódel’aixecamenttopogràficdel’obraacabada.



Fitxerdigitaldelplànoldelatopografiadel’obraacabadaseguintlesespecificacions
establertesenaquestdocumentirepresentantelselementsindicatsalcapítolCatàleg
d’elements(Elementsd’edificació)enformatDGN(preferiblement)oDWG.



Si la llicència d’obres, s’ha tramitat via telemàtica, a través del portal de tràmits
https://w30.bcn.cat , de l’Ajuntament de Barcelona i el seu contingut es correspon
amb les especificacions i apartats de la guia de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica,
s’aportaran els documents DD (dades generals), MD1 i MD2 de la MD (memòria
descriptiva) i DGO i DGA de la DG (descripció gràfica). En cas contrari, s’aportarà la
documentacióequivalent.



Ladocumentacióhauràd’estarsignadaperuntècniccompetent.



Fotografies de les façanes, de la ubicació de la numeració postal i de l’entorn
d’urbanització objecte de la llicència. En cas d’edificació cantonera, fotografia de la
integraciódelaplacadecarreral’edifici.



Quanestractidefinquessituadesalsextremsdelesviespúbliques,lacorresponent
retolació del carrer (Article 44 e) de  l’Ordenança reguladora dels Procediments
d’Intervenció Municipal en les Obres). En cas d’existir la placa corresponent a la
retolació de carrer, aquesta es conservarà i es colͼlocarà a la façana del nou edifici,
conservant la mateixa ubicació anterior. Si no existeix placa, es remetrà instància al
Departament de Pla de la ciutat, de la Direcció d’informació de Base i Cartografia,
demanatlacolͼlocaciódelaplacacorresponent.


En el cas dels arxius gràfics, les unitats de dibuix hauran de ser metres (Unitat principal) i la
resolucióde1000unitatspermetre.



3.1.2 Encasd’obresd’edificació:


Plànold’emplaçamentenformatDGNoDWG.



Fitxerdigitaldelsplànolsplantestipus:soterraniisobrerasantenformatDGNoDWG.



FitxerdigitaldelplànolplantadecobertaenformatDGNoDWG.



FitxerdigitaldelplànolSecciódel’edificienformatDGNoDWG.
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4 CATÀLEGD’ELEMENTS

4.2.3 VegetacióͲUsosdelsòl

El propòsit d’aquestdocument éscompletar lesespecificacionstècniquesdonantlesindicacions
per a la captura i representació de la informació inclosa en la cartografia topogràfica de
l’AjuntamentdeBarcelona.

Elselementsordenatsdemajoramenorprioritatdinsd’aquestgrupqueden:tancadevegetació,
parterre,jardíilímitdeconreu.

EnelscapítolsElementsd’urbanitzacióiElementsd’edificaciós’incloulataulaambelselementsa
representar tant per obres d’urbanització com d’edificació. S’ha de respectar el nom del nivell
(Nivell)ieltipusd’elementquehorepresenta(ElementType),larepresentaciógràficaéslliure,la
ques’incloua la taula és nomésamode d’exemple (Symbol). La columnaAltres característiques
indicacertespeculiaritatsperalacapturadel’element,ques’handerespectar.



4.3 ELEMENTSD’URBANITZACIÓ

Símbol

Encasdedubte,espotconsultarladescripciócompletadel’elementa:

Nivell

Element Type

Altres característiques

OROGRAFIA - RELLEU

http://www.cccartografica.cat/catl/content/download/52310/363985/file/e1m2mv21dpe_1.pdf

Corba de nivell

Line, LineString

Corba de nivell mestra (línia)

Line, LineString

Corba de nivell mestra (text)

Text

Mateixa cota que la corba de nivell

Cota altimètrica (punt)

Cell

Cell=“COTA”

Cota altimètrica (text)

Text

El text es mostra amb dos decimals (cm)

Línia de costa

Line, LineString

Cota constant 0

Riu i aigües permanents

Line, LineString

Es recull per cadascun dels marges si
l’amplada és superior a 2 metres, en cas
contrari es recull per l’eix.

Torrent, riera i aigües no permanents

Line, LineString

Es recull per cadascun dels marges si
l’amplada és superior a 2 metres, en cas
contrari es recull per l’eix.

Rambla inundable

Line, LineString

Es captura pels marges del llit del curs fluvial

Moll

Line, LineString

Canal d’obra (marge)

Line, LineString

Canal d’obra (eix)

Line, LineString

Canal de terra (marge)

Line, LineString



4.1 Consistènciatopològica
Lesdiferentspartsenquèquedisubdividitunelementhandecomençariacabarenvèrtexsamb
lesmateixescoordenadesqueelsvèrtexsextremsdelfragmentanterioriposterior.
Unvèrtexextremd’unelementqueconnectaambunaltrehad’éssersituatexactamentsobreun
extremdelsegonelement,oaunadistànciainferiora1milͼlímetresobreelterrenyd’unsegment
delimitatperdosvèrtexsdelsegonelement.

4.2 Prioritats
El model de representació del territori escollit evita, llevat d’alguna excepció, la duplicitat
d’elementsilasuperposiciód’objectes.

HIDROGRAFIA

Es consideraque la representaciódedoselementséscoincidentsiladistànciahoritzontalentre
leslíniesopuntsésinferiora0,2milͼlímetreal’escaladerepresentació.Aixís’haestablertquesi
hihacoincidènciatotaloparcialenplanimetriaentredosoméselements,encasd’igualprioritat,
l’elementméselevattindràmésprioritatqueelmenyselevatinoescompletaràl’elementocult.
Lesexcepcionsaaquestesreglessóndescritesalesfitxescorresponents.
Encasquel’altituddelselementsopartsd’elementsfoslamateixaesseguirà,engeneral,l’ordre
establertenlesllistesdelsapartatssegüentsordenadespergrupsdemésamenysprioritat.Siels
elementsquecoincideixensóndelmateixtipus,perexempledoshivernacles,estraçaràunaúnica
líniaounúnicpunt.

4.2.1 ConstruccionsͲPoblament



Elselementsordenatsdemajoramenorprioritatdinsd’aquestgrupqueden:xemeneiaindustrial,
façana,mitgera,porxo,cobert,hivernacle,murdecontenció,construcciódecementiri,construcció,
quiosc, marquesina, mur, tàpia, edifici en construcció, monument i altres ornaments, andana de
ferrocarril, ruïnes, tanca, filat, barana, escales mecàniques, escales, ascensor a la via pública i
campd’esports.
L’elementFaçanacobertaquedaforadeprioritats(esrepresentasempre).

4.2.2 ComunicacionsͲVialitat

Només es capturen els d’amplada igual o
superior a 2 metres, la resta es consideren
sèquia.

Només es capturen els d’amplada igual o
superior a 2 metres, la resta es consideren
sèquia.

Elselementsordenatsdemajoramenorprioritatdinsd’aquestgrupqueden:bocadetúnel,ponti
paselevat,pontó,vorera,límitdepaviment,voralilímitd’esplanadadeterra.
AjuntamentdeBarcelona
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Símbol

Nivell

Element Type

Canal de terra (eix)

Line, LineString

Séquia

Line, LineString

Altres característiques

Símbol

Es captura per l’eix si l’amplada és inferior a
2 metres, en cas contrari es recull com a
canal d’obra o canal de terra.

Bassa d’obra (marge exterior)

Line, LineString

Bassa d’obra (marge interior)

Line, LineString

Es captura si és a una distància del marge
exterior igual o superior a 50 cm

Bassa de terra

Line, LineString

Es captura pel contorn interior del recinte

Pou

Line, LineString

Reixa de desguàs

Line, LineString

Es captura per l’eix. Si té una amplada igual
o superior a 50 cm es captura pel contorn.

Font

Cell

Cell=“FONT”.
Es captura amb un punt al centre de l’element

VEGETACIÓ – USOS DEL SÒL

Element Type

Altres característiques

Altres carreteres asfaltades

Line, LineString

Es capturen els dos marges per les línies de
pintura
que
limiten
la
calçada,
quan no existeixen línies de pintura, es
capturen pel límit del paviment.

Límit de paviment

Line, LineString

Camí i pista forestal

Line, LineString

Es capturen els marges pels límits de la zona
on es pot circular

Corriol

Line, LineString

Es captura per l’eix del corriol

Límit d’esplanada de terra

Line, LineString

Ferrocarril d’ample internacional

Line, LineString

Es captura l’eix teòric entre els dos rails.
En el cas de multiplicitat de vies cal recollir
tots els rails.

Ferrocarril de via ampla

Line, LineString

Es captura l’eix teòric entre els dos rails.
En el cas de multiplicitat de vies cal recollir
tots els rails.

Ferrocarril d’una altra amplada

Line, LineString

Es captura l’eix teòric entre els dos rails.
En el cas de multiplicitat de vies cal recollir
tots els rails.

Límit de conreu

Line, LineString

Arbre aïllat (punt)

Cell

Cell=“ARBRE”
Es capturen pel centre de l’arbre

Telefèric, telecadira o altre remuntador

Line, LineString

Es captura donant un punt en cadascuna de
les torres de sustentació

Tanca de vegetació

Line, LineString

Es recull pel marge més proper al vial. En cas
d’estar situada sobre un mur de contenció,
mur o una tàpia es recolliran ambdós
conceptes

Desguàs i cuneta d’obra

Line, LineString

Es captura per l’eix

Desguàs i cuneta de terra

Line, LineString

Es captura per l’eix

Pont i pas elevat

Line, LineString

Pontó

Line, LineString

Boca de túnel

Line, LineString

Es captura la projecció de la construcció
sobre el terreny

Tanca de protecció vial

Line, LineString

Es captura per la part inferior de la barrera

Vorera

Line, LineString

Es capturen pel seu contorn a la cota superior
de la vorera. Si es troba al mateix nivell de la
calçada es recull amb aquest concepte la
vorera exterior, deixant els embornals a la
part exterior de la vorera.

Voral

Line, LineString

Es captura la línia que delimita la part
exterior del voral

Bardissa i brolla

Line, LineString

Jardí

Line, LineString

Parterre

Line, LineString

Platja, sorral
Tallafocs

Line, LineString

Si la vorada d’un parterre té una amplada
superior a 30 cm es captura també el contorn
exterior, que, si no s’identifica amb cap altre
element, es considerarà vorera.
Es recull pel contorn exterior.

Line, LineString

Es recull cadascun dels marges

Line, LineString

Es capturen els dos marges per les línies de
pintura que limiten la calçada.

COMUNICACIONS - VIALITAT
Autopistes i autovies

AjuntamentdeBarcelona
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Símbol

Nivell
Línia de pintura

Pas de vianants

Element Type

Altres característiques

Line, LineString

Només en els casos de la línia que delimita
grups de places d’aparcament a l’interior
d’esplanades destinades a aquest ús. Es recull
per la línia que envolta grups de places
d’aparcament.

Line, LineString

Símbol

Element Type

Altres característiques
la part inferior de la tàpia, i per la superior, si
es pot.

Tanca

Line, LineString

Construcció

Line, LineString

Filat

Line, LineString

Es captura donant un vèrtex a cadascun dels
pals o pilars que les sostenen. Les portes que
separen trams de filat i que tenen una
amplada inferior a 10 metres es capturen com
a filat de manera que la línia no quedi
interrompuda. Els filats que van col·locats
sobre murs o tàpies no es capturen. Es
capturen pel peu dels pals o pilars o base del
filat.
Es captura per l’eix donant punts en tots els
canvis d’alineació.

Es recull per les línies exteriors que
defineixen l’amplada del pas de vianants.

CONSTRUCCIONS - POBLAMENT

Es captura pel marge més proper a un vial.
Les portes que tenen una amplada inferior a
10 metres es capturen com a tanca de manera
que la línia no quedi interrompuda. Es
capturen pel peu dels pals o pilars o base del
filat.

Façana

Line, LineString

Façana coberta

Line, LineString

Mitgera

Cell

Edifici en construcció

Line, LineString

Cobert

Line, LineString

Barana

Line, LineString

Porxo

Line, LineString

Dipòsit cobert

Line, LineString

Marquesina

Line, LineString

Monument o altres ornaments

Line, LineString

Ruïnes

Line, LineString

Escales

Line, LineString

Es capturen, els esglaons i els trams del
contorn de l’escala.

Hivernacle

Line, LineString

Camp d’esports

Line, LineString

Es capturen les línies que defineixen el
perímetre de les pistes o zones de joc.

Escullera

Line, LineString

Es captura pel límit

Xemeneia industrial

Line, LineString

Mur de contenció

Line, LineString

Es recull pel marge inferior i si es pot, sobre
el superior on hi ha el major desnivell.

Andana de ferrocarril

Line, LineString

Mur

Line, LineString

Si té una amplada superior a 50 cm. es
captura pel contorn. Si té una amplada
inferior a 50 cm es captura pel marge més
proper a un vial; o bé, si no existeix vial, es
captura per l’eix. Les portes que tenen una
amplada inferior a 10 metres es capturen com
a mur de manera que la línia no quedi
interrompuda. Es capturen per la part inferior
del mur, i per la superior, si es pot.

Construcció de cementiri

Line, LineString

Quiosc

Line, LineString

Escales mecàniques

Line, LineString

Ascensor a la via pública

Line, LineString

Símbol de torre

Cell

Tàpia

AjuntamentdeBarcelona



Nivell

Line, LineString

Cell="MITG"

Es captura pel marge més proper a un vial.
Les portes que tenen una amplada inferior a
10
metres es capturen com a tàpia de manera
que la línia no quedi interrompuda. Es
capturen
per
Pàgina10

Es captura el contorn de l’escala

ENERGIA
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Símbol

Nivell

Element Type

Altres característiques

Símbol

Torre

Line, LineString

Pilar

Cell

Cell=“PAL”

Pal

Cell

Cell=“PAL”



Fanal (punt)

Cell

Cell=“FANAL”



Nivell

Element Type

vorera exterior, deixant els embornals a la part
exterior de la vorera.
CONSTRUCCIONS - POBLAMENT



TOPONÍMIA - ANOTACIONS
Boca de metro

Text

Nom que identifica una estació de metro.
El punt d'ancoratge és la posició aproximada
de l'estació de metro.

Estació de FGC

Text

Nom que identifica una estació de
Ferrocarrils
de
la
Generalitat.
El punt d'ancoratge és la posició aproximada
de l'estació.

Estació de ferrocarril

Text

Nom que identifica una estació de ferrocarril.
El punt d'ancoratge és la posició aproximada
de l'estació.



Façana

Line, LineString

Façana coberta

Line, LineString

Mitgera

Cell

Cell="MITG"

Línia volumètrica

Line, LineString

Es dibuixen aquelles línies que indiquen una
diferència d’alçades entre volums contigus de
més de 4 metres quadrats, dibuixant punts en
tots els canvis d’alineació amb altitud la de la
part més elevada de la construcció. On hi ha
claraboies es dibuixen per la part més exterior
de la coberta.

Cobert

Line, LineString

Porxo

Line, LineString

Marquesina

Line, LineString

Hivernacle

Line, LineString

Mur de contenció

Line, LineString

Es recull pel marge inferior i si es pot, sobre
el superior on hi ha el major desnivell.

Mur

Line, LineString

Si té una amplada superior a 50 cm. es captura
pel contorn. Si té una amplada inferior a 50
cm es captura pel marge més proper a un vial;
o bé, si no existeix vial, es captura per l’eix.
Les portes que tenen una amplada inferior a
10 metres es capturen com a mur de manera
que la línia no quedi interrompuda. Es
capturen per la part inferior del mur, i per la
superior, si es pot.

Tàpia

Line, LineString

Es captura pel marge més proper a un vial.
Les portes que tenen una amplada inferior a
10
metres es capturen com a tàpia de manera que
la línia no quedi interrompuda. Es capturen
per
la part inferior de la tàpia, i per la superior, si
es pot.

Tanca

Line, LineString

Es captura pel marge més proper a un vial.
Les portes que tenen una amplada inferior a
10 metres es capturen com a tanca de manera
que la línia no quedi interrompuda. Es






4.4 ELEMENTSD’EDIFICACIÓ





Símbol

Nivell

Element Type

Altres característiques


OROGRAFIA - RELLEU
Cota d’edifici (punt)

Cell



Cell=“COTA”
Es col·loquen sobre els edificis a l’interior de
cada volum o en el carener.

Cota d’edifici (text)



Text

El valor de la altitud es calcularà a partir de
les dades de la llicència urbanística d’obres.
El text es situa a la mateixa cota que el punt.

HIDROGRAFIA




Piscina (marge exterior)

Line, LineString

Piscina (marge interior)

Line, LineString



Només es captura si és a una distància igual o
superior a 50 cm. En cas contrari, només es
captura el marge interior.

COMUNICACIONS - VIALITAT
Vorera

AjuntamentdeBarcelona



Altres característiques

Line, LineString



Es capturen pel seu contorn a la cota superior
de la vorera. Si es troba al mateix nivell de la
calçada es recull amb aquest concepte la
Pàgina12
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Símbol

Nivell

Element Type

Altres característiques

Símbol

Nivell

Element Type

capturen pel peu dels pals o pilars o base del
filat.
Construcció

Line, LineString

Filat

Line, LineString

patis exteriors(es troben a nivell del terra)
Pi a l’interior dels recintes interpretats com a
patis interiors d’edificis






Barana

Line, LineString



Dipòsit cobert

Line, LineString

T als interpretats com a terrats (són cobertes
d’edifici, transitables i planes )

Es captura donant un vèrtex a cadascun dels
pals o pilars que les sostenen. Les portes que
separen trams de filat i que tenen una amplada
inferior a 10 metres es capturen com a filat de
manera que la línia no quedi interrompuda.
Els filats que van col·locats sobre murs o
tàpies no es capturen. Es capturen pel peu dels
pals o pilars o base del filat.

C quan la coberta no és d’obra (per exemple,
una claraboia)
J als patis interpretats com a jardí.
Número de plantes





Escales

Line, LineString

Text

Es captura per l’eix donant punts en tots els
canvis d’alineació.

Es capturen, els esglaons i els trams del
contorn de l’escala.

Cos sortint, tribuna

Line, LineString

Es dibuixen tots aquells volums que surtin de
la línia que defineixen les façanes amb un
vèrtex a cada canvi d’alineació horitzontal
amb altitud la de la part més elevada de la
construcció.

Carener (línia)

Line, LineString

Es dibuixa la línia del carener de màxima
altitud.

Carener (punt) -símbol que indica la
inclinació de l’aiguavés

Cell

Cell=“SENTIT”

Per a cada edifici s’anota el nombre de plantes
que indica la documentació, en xifres romanes
i comptant la planta baixa com a I.
En cas que un edifici doni a més d’un carrer i
el número de plantes aparent sigui diferent
s’anotarà el més gran.




Altres característiques

Placa de retolació del carrer

Cell

Cell=“PLACA”






S’indica, per a cada vessant, el sentit de
caiguda de l’aigua.

ENERGIA




Plaques solars

Line, LineString

Es dibuixen pel contorn del conjunt de
plaques instal·lades sobre la part més elevada
de la construcció.

Antena de telefonia mòbil

Cell

Cell="ANTTEL"
Es dibuixen pel centre aparent de l’antena i
amb l’altitud de la seva base.

TOPONÍMIA - ANOTACIONS


Via urbana

Text



Número postal

Text



Pati interior, terrat

Text

Se situa el text:
Pe a l’interior dels recintes interpretats com a
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PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DEL SÒL DELS HORTS URBANS DE CAN CADENA

PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DEL SÒL DELS HORTS URBANS DE CAN CADENA

AMIDAMENTS
Obra
Capítol

Pàg.:

'DWD10/05/19
01
01

1

AMIDAMENTS
8

PRESSUPOST PR.2018.0186
TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE TERRES

F2R450D3
Num.
1

1

GPAAJ0TOP
Num.

PA

Text

Partida alçada a justificar, per a l'aixecament topogràfic inicial i planta de replanteig, i per a la reposició dels
elements en la urbanització posterior al reblert de l'àmbit, i per a l'elaboració del Porjecte As-Built
Tipus

1

Replanteig
2 Reposicions i As-Built

[C]

[D]

[E]

[F]

0,500
0,500

JZ111B0C

u

3

JR31S404

u

F22113L2
Num.

m2

Text

Parterre gran
2 Parterre petit

[C]

[D]

[E]

Num.

Text

Tipus

1

Parterre gran
comptat manual
3 Parterre petit
4 comptat manual

K1A28AC0
Num.

d

Text

10

[D]

575,000
-105,000
81,000
-80,000

1,500
0,200
1,500
0,200

[E]

1

[F]

2

[C]

[D]

575,000
81,000

1,500
1,500

1,300
1,300

[F]

1.279,200

Parterre gran
Parterre petit

[C]

[D]

[E]

[F]

575,000
81,000

1,500
1,500

1,300
1,300

0,900
0,900

m3

Text

Jornades d'excavació

0,500
TOTAL AMIDAMENT

965,500

10,000

11

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

575,000
81,000

1,500
1,500

1,300
1,300

0,100
0,100

Num.
1
2

Text

Parterre gran
Parterre petit

m3

1
2

&
&
&
&

'
'
'
'

(
(
(
(

)
)
)
)

112,125 & ' ( )
15,795 & ' ( )

T

Text

127,920

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, 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)
Tipus

Parterre gran
Parterre petit

[C]

[D]

[E]

[F]

566,193
77,191

1,500
1,500

1,870
1,870

0,900
0,900

TOTAL AMIDAMENT
12

G2RA75A1

Num.
1
2

T

Text

TOTAL Fórmula

1.429,354 & ' ( )
194,869 & ' ( )
1.624,223

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0.43 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Tipus

Parterre gran
Parterre petit

[C]

[D]

[E]

[F]

566,193
77,191

1,500
1,500

1,870
1,870

0,100
0,100

TOTAL Fórmula

158,817 & ' ( )
21,652 & ' ( )

TOTAL Fórmula

[C]

[D]

[E]

105,000
80,000

0,200
0,200

0,500
0,500

Num.

[F]

1
2

TOTAL Fórmula

m3

Text

180,469

18,500

(85

Subministrament de terra seleccionada d'aportació de permeabilitat inferior a 10^(-4) cm/s, per a evitar el fluxe
de l'aigua provinent de sota l'excavació i dels seus costats.
Tipus

Parterre gran
Parterre petit

10,500 & ' ( )
8,000 & ' ( )

[C]

[D]

575,000
81,000

1,000
1,000

[E]

E225177A

m3

[F]

TOTAL Fórmula

575,000 & ' ( )
81,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

14
TOTAL AMIDAMENT

G2A11000

10,000

Excavació per a recalçat de fins a 1,5 m de fondària, en terreny superficial, realitzada amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre contenidor.
Tipus

TOTAL Fórmula

10,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

E2231211

1.009,125 & ' ( )
142,155 & ' ( )

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut d'uns 60 km

Parterre gran
Parterre petit

G2RA7LP1

Num.

13

7

TOTAL Fórmula

1.151,280

TOTAL AMIDAMENT
1

TOTAL Fórmula

1.121,250 & ' ( )
157,950 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

862,500
-10,500
121,500
-8,000

[F]

[F]

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km
Tipus

656,000

0,500

[E]

[E]

TOTAL Fórmula

Prospecció arqueològica superficial en terreny obert, sense cales. Seguiment de l'excavació, amb la participació
d'arqueòleg director i redacció de la memòria arqueològica en la fase d'excavació.
Tipus

m3

Text

G2R3CRE
Num.

575,000 & ' ( )
81,000 & ' ( )

[C]

[D]

TOTAL AMIDAMENT

Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i
formació de piles per a la seva conservació

2

6

2

3,000

575,000
81,000

m3

[C]

1,000

TOTAL AMIDAMENT
F2212192

Num.

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

Tipus

Parterre gran
Parterre petit

G2R3506A

1

Anàlisi normalitzat del terreny per a la seva ccaracterització com a residu.

1

5

9

Desplaçament d'analista i equip per a realitzar assaigs in situ o presa de mostres, en un radi de 30 km

AMIDAMENT DIRECTE
4

Càrrega amb mitjans mecànics sobre camió de 24 t, per a posterior transport

TOTAL AMIDAMENT

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

Text

2

TOTAL Fórmula

0,500 & ' ( )
0,500 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

2

2

m3

Pàg.:

'DWD10/05/19

656,000

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres aportades sense contaminació, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 90% del PM

(85
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AMIDAMENTS
Num.

Pàg.:

'DWD10/05/19

Text

Tipus

1

Parterre gran
2 Parterre petit

[C]

[D]

575,000
81,000

1,000
1,000

[E]

[F]

3

AMIDAMENTS
Num.
1
2

15

GR3P2111
Num.

m3

Tipus

1

Parterre gran
2 Parterre petit

[C]

[D]

575,000
81,000

0,500
0,500

[E]

[F]

GR3P1C16
Num.
1
2

m3

Tipus

Parterre gran
Parterre petit

[C]

[D]

575,000
81,000

0,500
0,500

[E]

5

FHR127PB
Num.
1

[F]

6
TOTAL Fórmula

Num.

287,500 & ' ( )
40,500 & ' ( )

1
2

Num.
1
2

u

Text

Parterre gran
Parterre petit

[D]

[E]

[F]

24,000
3,000

Num.
1
2

m

Text

TOTAL Fórmula

8

24,000 & ' ( )
3,000 & ' ( )

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

105,000
80,000

Num.
1

u

Text

[C]

105,000 & ' ( )
80,000 & ' ( )

[D]

[E]

1,000

4

F96511C5

m

[F]

m2

2

TOTAL Fórmula

1,000 & ' ( )
1,000

Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor
Tipus

Envolvent àrea afectada
Descompte parterres

[C]

[D]

[E]

[F]

1.575,000
-640,000

PA

TOTAL Fórmula

1.575,000 & ' ( )
-640,000 & ' ( )
935,000

Partida alçada a justificar per a la reparació del mur que dóna al carrer Rector de Vallfogona

Text

Tipus

Replanteig
Reposicions i As-Built

[C]

[D]

[E]

[F]

0,500
0,500

PA

TOTAL Fórmula

0,500 & ' ( )
0,500 & ' ( )
1,000

Partida alçada a justificar per a l'eventual producció de desperfectes al muret del límit perimetral curt del costa
de Can Cadena del parterre gran

Text

Tipus

Replanteig
Reposicions i As-Built

[C]

[D]

[E]

[F]

0,500
0,500

TOTAL Fórmula

0,500 & ' ( )
0,500 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

1,000

Obra
Capítol
Sots capítol

01
03
02

PRESSUPOST PR.2018.0186
SEGURETAT I SALUT I ALTRES
SEGURETAT I SALUT

185,000

[F]

TOTAL Fórmula

1,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL Fórmula

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Tipus

Àmbit parterre petit

[D]

Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics o manuals i càrrega sobre camió

Parterre gran
Parterre petit

F21H1653

[C]

1,000

Text

GPAAJ1MUR
Num.

27,000

TOTAL AMIDAMENT
3

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

1

F2191202

Recol·locació de fanal amb columna d'uns 5 m d'alçària, amb 1 llumenera i càmeres de vigilància. Els elements
estaran degudament reservats, i es col·locaran sobre dau de formigó, aquest inclòs a la partida.

Àmbit parterre petit

GPAAJ0MUR
Num.

TOTAL AMIDAMENT
2

u

Desmuntatge per a recol·locació posterior de dipòsit de plàstic per a compost, de 60x60x80 cm3, col·locat sobre
el terra de cada parcel·la amb mitjans manuals i aplec. Inclou la seva recol·locació un cop s'hagi canviat el sòl i
refet els parterres.
[C]

TOTAL Fórmula

185,000

TOTAL AMIDAMENT

PRESSUPOST PR.2018.0186
URBANITZACIÓ I ACABATS

Tipus

[F]

105,000 & ' ( )
80,000 & ' ( )

328,000

2

M21Q1001

[E]

105,000
80,000

Text

GR11R150

1

1

[D]

TOTAL AMIDAMENT

7
01
02

[C]

328,000

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

Parterre gran
Parterre petit

TOTAL Fórmula

Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita

Text

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

287,500 & ' ( )
40,500 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

16

Text

656,000

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

Text

4

N/mm2, de resistència mínima a compressió, i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

TOTAL Fórmula

575,000 & ' ( )
81,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

Pàg.:

'DWD10/05/19

1

GPA010AUX
Num.

Text

PA

Partida alçada d'abonament íntegre per donar compliment a les mesures de seguretat i salut segons estudi
bàsic. Inclou les mesures de senyalització i ordenació del trànsit durant les obres.
Tipus

1
2

[C]

[D]

[E]

1,000

TOTAL Fórmula

1,000 & ' ( )
1,000 68068%727
$/ **

S

1,000

Subministrament i col·locació de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants
A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó inclosa ,no estructural, de 15
(85

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1,000

(85
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Sots capítol

1

GPAAJ0020

01
03
03

PA

GPAAJ0010

PA

5

PRESSUPOST PR.2018.0186
SEGURETAT I SALUT I ALTRES
ARQUEOLOGIA, SERVEIS I ALTRES

Partida alçada a justificar, en el cas necessari d'intervenció de l'equip d'arqueologia en la gestió d'eventual
troballa.
AMIDAMENT DIRECTE

2

Pàg.:

'DWD10/05/19

1,000

Partida alçada a justificar, per als possibles requeriments que puguin sorgir durant l'execució de les obres, i no
contemplades en el projecte.
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

(85
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data:

10/05/19

Pàg.:

1

P-1

E2231211

m3

Excavació per a recalçat de fins a 1,5 m de fondària, en terreny superficial, realitzada amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor.
(CENT NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

109,84

€

P-2

E225177A

m3

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres aportades sense contaminació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM
(TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

3,92

€

Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics o manuals i càrrega sobre
camió
(UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

1,46

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor
(SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

77,77

P-3

P-4

F2191202

F21H1653

m

u

m2

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

0,64

€

P-6

F2212192

m3

Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport
fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació
(SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

6,83

€

P-7

F2R450D3

m3

Càrrega amb mitjans mecànics sobre camió de 24 t, per a posterior transport
(DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

2,73

€

P-8

F96511C5

m

Subministrament i col·locació de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó inclosa ,no estructural, de 15 N/mm2, de resistència
mínima a compressió, i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
(VINT-I-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

28,17

€

Recol·locació de fanal amb columna d'uns 5 m d'alçària, amb 1 llumenera i càmeres de
vigilància. Els elements estaran degudament reservats, i es col·locaran sobre dau de
formigó, aquest inclòs a la partida.
(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

159,40

Subministrament de terra seleccionada d'aportació de permeabilitat inferior a 10^(-4) cm/s,
per a evitar el fluxe de l'aigua provinent de sota l'excavació i dels seus costats.
(ONZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

11,16

P-10

G2A11000

u

m3

Pàg.:

2

P-14

G2RA7LP1

T

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus 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)
(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

14,84

€

P-15

GPAAJ0010

PA

Partida alçada a justificar, per als possibles requeriments que puguin sorgir durant l'execució
de les obres, i no contemplades en el projecte.
(DEU MIL CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

10.524,12

€

P-16

GPAAJ0020

PA

Partida alçada a justificar, en el cas necessari d'intervenció de l'equip d'arqueologia en la
gestió d'eventual troballa.
(TRES MIL TRES-CENTS DOTZE EUROS)

3.312,00

€

P-17

GPAAJ0MUR

PA

Partida alçada a justificar per a la reparació del mur que dóna al carrer Rector de Vallfogona
(MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

1.575,00

€

P-18

GPAAJ0TOP

PA

Partida alçada a justificar, per a l'aixecament topogràfic inicial i planta de replanteig, i per a la
reposició dels elements en la urbanització posterior al reblert de l'àmbit, i per a l'elaboració
del Porjecte As-Built
(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)

650,00

€

P-19

GPAAJ1MUR

PA

Partida alçada a justificar per a l'eventual producció de desperfectes al muret del límit
perimetral curt del costa de Can Cadena del parterre gran
(CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

525,00

€

P-20

GR11R150

m2

Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor
(ZERO EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

0,18

€

P-21

GR3P1C16

m3

Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

3,67

€

P-22

GR3P2111

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana
(CINQUANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

57,04

€

P-23

JR31S404

u

Anàlisi normalitzat del terreny per a la seva ccaracterització com a residu.
(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS)

235,00

€

P-24

JZ111B0C

u

Desplaçament d'analista i equip per a realitzar assaigs in situ o presa de mostres, en un radi
de 30 km
(QUATRE-CENTS EUROS)

400,00

€

P-25

K1A28AC0

d

Prospecció arqueològica superficial en terreny obert, sense cales. Seguiment de l'excavació,
amb la participació d'arqueòleg director i redacció de la memòria arqueològica en la fase
d'excavació.
(TRES-CENTS DOTZE EUROS)

312,00

€

P-26

M21Q1001

u

Desmuntatge per a recol·locació posterior de dipòsit de plàstic per a compost, de 60x60x80
cm3, col·locat sobre el terra de cada parcel·la amb mitjans manuals i aplec. Inclou la seva
recol·locació un cop s'hagi canviat el sòl i refet els parterres.
(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

29,22

€

€

F22113L2

FHR127PB

10/05/19

€

P-5

P-9

Data:

€

€

P-11

G2R3506A

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km
(SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

7,42

€

P-12

G2R3CRE

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut d'uns 60 km
(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

22,26

€

P-13

G2RA75A1

T

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0.43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

54,53

€
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Data:
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10/05/19

Pàg.:

3

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-1

E2231211

m3

Pep Bou i Térmens
BOU
TERMENS
JOSE 35092170N

Firmado digitalmente por BOU
TERMENS JOSE - 35092170N
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-35092170N
, givenName=JOSE, sn=BOU
TERMENS, cn=BOU TERMENS
JOSE - 35092170N
Fecha: 2019.05.14 16:15:14
+02'00'

enginyer de camins
col·legiat 12265

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

E225177A

F2191202

F21H1653

F22113L2

F2212192

F2R450D3

m3

m

u

Data: 10/05/19

Pàg.:

1

109,84

€

109,84000

€

3,92

€

3,92000

€

1,46

€

1,46000

€

77,77

€

77,77000

€

0,64

€

0,64000

€

6,83

€

6,83000

€

2,73
2,73000

€
€

Subministrament i col·locació de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó inclosa ,no estructural, de 15 N/mm2, de resistència
mínima a compressió, i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

28,17

€

Excavació per a recalçat de fins a 1,5 m de fondària, en terreny superficial, realitzada amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor.
Altres conceptes
Terraplenat i piconatge mecànics amb terres aportades sense contaminació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM
Altres conceptes
Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics o manuals i càrrega sobre
camió
Altres conceptes
Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes

m2

m3

m3

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió
Altres conceptes
Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport
fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació
Altres conceptes
Càrrega amb mitjans mecànics sobre camió de 24 t, per a posterior transport
Altres conceptes

P-8

P-9

P-10

F96511C5

m

B96511C0

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14
cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340

5,85900

€

B0710250

t

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

0,07398

€

B06NN14C

m3

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

3,50727

€

FHR127PB

u

Recol·locació de fanal amb columna d'uns 5 m d'alçària, amb 1 llumenera i càmeres de
vigilància. Els elements estaran degudament reservats, i es col·locaran sobre dau de
formigó, aquest inclòs a la partida.

€

159,40

€

BHWM1000

u

Part proporcional d'accessoris per a columnes

45,62000

€

B064500C

m3

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

20,94365

€

G2A11000
B03D1000

m3
m3

Subministrament de terra seleccionada d'aportació de permeabilitat inferior a 10^(-4) cm/s,
per a evitar el fluxe de l'aigua provinent de sota l'excavació i dels seus costats.
Terra seleccionada
Altres conceptes

P-11

18,72975

G2R3506A

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

92,83635

€

11,16

€

10,63000
0,53000

€
€

7,42

€
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-12

P-13

G2R3CRE

G2RA75A1

m3

T

B2RA75A1

t

Data: 10/05/19

Pàg.:

2

Altres conceptes

7,42000

€

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut d'uns 60 km
Altres conceptes

22,26

€

22,26000

€

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0.43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

54,53

€

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0.43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

51,92948

2,60052

€

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, 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)

14,84

€

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, 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

14,13342

0,70658

€

Partida alçada a justificar, per als possibles requeriments que puguin sorgir durant l'execució
de les obres, i no contemplades en el projecte.
Sense descomposició

10.524,12

€

10.524,12000

€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

BVR3S404

P-24

G2RA7LP1

T

B2RA7LP1

P-15

P-16

m3

GPAAJ0010 PA

GPAAJ0020 PA

€

€

Partida alçada a justificar, en el cas necessari d'intervenció de l'equip d'arqueologia en la
gestió d'eventual troballa.
Sense descomposició

3.312,00

€

3.312,00000

€

P-17

GPAAJ0MU

PA

Partida alçada a justificar per a la reparació del mur que dóna al carrer Rector de Vallfogona
Sense descomposició

1.575,00
1.575,00000

€
€

P-18

GPAAJ0TO

PA

Partida alçada a justificar, per a l'aixecament topogràfic inicial i planta de replanteig, i per a la
reposició dels elements en la urbanització posterior al reblert de l'àmbit, i per a l'elaboració
del Porjecte As-Built
Sense descomposició

650,00

€

650,00000

€

525,00

€

525,00000

€

Altres conceptes

0,18
0,18000

€
€

Altres conceptes

3,67
3,67000

€
€

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

57,04

€

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

47,41275

P-19

P-20

P-21

P-22

GPAAJ1MU

GR11R150

GR3P1C16

GR3P2111

PA

m2

m3

m3

BR3P2110

P-23

JR31S404

m3

u

Partida alçada a justificar per a l'eventual producció de desperfectes al muret del límit
perimetral curt del costa de Can Cadena del parterre gran
Sense descomposició
Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor

Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita

Anàlisi normalitzat del terreny per a la seva ccaracterització com a residu.

u

BVZZ1B00

P-25

P-26
P-14

JZ111B0C

u

€

9,62725

€

235,00

€

K1A28AC0

M21Q1001

km

d

u
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Data: 10/05/19

Pàg.:

3

Anàlisi normalitzat per a la caracterització del terreny de cara al seu abocament com a residu
en abocador homologat
Altres conceptes

223,81080
11,18920

€

Desplaçament d'analista i equip per a realitzar assaigs in situ o presa de mostres, en un radi
de 30 km

400,00

€

Desplaçament d'analista i equip per a realitzar assaigs in situ o presa de mostres
Altres conceptes

380,95240
19,04760

€
€

Prospecció arqueològica superficial en terreny obert, sense cales. Seguiment de l'excavació,
amb la participació d'arqueòleg director i redacció de la memòria arqueològica en la fase
d'excavació.
Altres conceptes

312,00

€

312,00000

€

29,22

€

29,22000

€

Desmuntatge per a recol·locació posterior de dipòsit de plàstic per a compost, de 60x60x80
cm3, col·locat sobre el terra de cada parcel·la amb mitjans manuals i aplec. Inclou la seva
recol·locació un cop s'hagi canviat el sòl i refet els parterres.
Altres conceptes

€

PRESSUPOST
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PRESSUPOST

Data: 10/05/19

Obra

01

Pressupost PR.2018.0186

Capítol

01

Treballs previs i moviment de terres

Pàg.:

1

1 GPAAJ0TOP

PA

Partida alçada a justificar, per a l'aixecament topogràfic inicial i planta
de replanteig, i per a la reposició dels elements en la urbanització
posterior al reblert de l'àmbit, i per a l'elaboració del Porjecte As-Built
(P - 18)

650,00

1,000

650,00

2 JZ111B0C

u

Desplaçament d'analista i equip per a realitzar assaigs in situ o presa
de mostres, en un radi de 30 km (P - 24)

400,00

1,000

400,00

3 JR31S404

u

Anàlisi normalitzat del terreny per a la seva ccaracterització com a
residu. (P - 23)

235,00

3,000

705,00

4 F22113L2

m2

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 5)

0,64

656,000

419,84

5 F2212192

m3

Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala
excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la
seva conservació (P - 6)

6,83

965,500

6.594,37

6 K1A28AC0

d

Prospecció arqueològica superficial en terreny obert, sense cales.
Seguiment de l'excavació, amb la participació d'arqueòleg director i
redacció de la memòria arqueològica en la fase d'excavació. (P - 25)

312,00

10,000

3.120,00

7 E2231211

m3

Excavació per a recalçat de fins a 1,5 m de fondària, en terreny
superficial, realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor. (P - 1)

109,84

18,500

2.032,04

8 F2R450D3

m3

Càrrega amb mitjans mecànics sobre camió de 24 t, per a posterior
transport (P - 7)

2,73

1.279,200

3.492,22

9 G2R3506A

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de 20 km (P - 11)

7,42

1.151,280

8.542,50

10 G2R3CRE

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut d'uns 60 km (P - 12)

22,26

127,920

2.847,50

11 G2RA7LP1

T

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus 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 - 14)

14,84

1.624,223

24.103,47

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0.43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 13)

54,53

12 G2RA75A1

T

180,469

11,16

656,000

7.320,96

14 E225177A

m3

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres aportades sense
contaminació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
90% del PM (P - 2)

3,92

656,000

2.571,52

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 22)

57,04

328,000

18.709,12

16 GR3P1C16

m3

Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora
petita (P - 21)

3,67

328,000

1.203,76

92.553,27

01

Pressupost PR.2018.0186

Capítol

02

Urbanització i acabats

Desmuntatge per a recol·locació posterior de dipòsit de plàstic per a
compost, de 60x60x80 cm3, col·locat sobre el terra de cada parcel·la
amb mitjans manuals i aplec. Inclou la seva recol·locació un cop s'hagi
canviat el sòl i refet els parterres. (P - 26)

29,22

27,000

788,94

2 F2191202

m

Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics o
manuals i càrrega sobre camió (P - 3)

1,46

185,000

270,10

3 F21H1653

u

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament
de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor (P - 4)

77,77

1,000

77,77

4 F96511C5

m

Subministrament i col·locació de vorada recta de formigó, monocapa,
amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó inclosa ,no estructural, de 15 N/mm2, de
resistència mínima a compressió, i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter (P - 8)

28,17

185,000

5.211,45

5 FHR127PB

u

Recol·locació de fanal amb columna d'uns 5 m d'alçària, amb 1
llumenera i càmeres de vigilància. Els elements estaran degudament
reservats, i es col·locaran sobre dau de formigó, aquest inclòs a la
partida. (P - 9)

159,40

1,000

159,40

6 GR11R150

m2

Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o
contenidor (P - 20)

0,18

935,000

168,30

7 GPAAJ0MUR

PA

Partida alçada a justificar per a la reparació del mur que dóna al carrer
Rector de Vallfogona (P - 17)

1.575,00

1,000

1.575,00

8 GPAAJ1MUR

PA

Partida alçada a justificar per a l'eventual producció de desperfectes al
muret del límit perimetral curt del costa de Can Cadena del parterre
gran (P - 19)

525,00

1,000

525,00

Capítol

01.02

8.775,96

Obra

01

Pressupost PR.2018.0186

Capítol

03

Seguretat i salut i altres

Sots capítol

02

Seguretat i salut

TOTAL

15 GR3P2111

Obra

2

u

1 GPA010AUX

Subministrament de terra seleccionada d'aportació de permeabilitat
inferior a 10^(-4) cm/s, per a evitar el fluxe de l'aigua provinent de sota
l'excavació i dels seus costats. (P - 10)

01.01

Pàg.:

9.840,97

m3

Capítol

Data: 10/05/19

1 M21Q1001

TOTAL

13 G2A11000

TOTAL

PRESSUPOST

EUR

PA

Sots capítol

Partida alçada d'abonament íntegre per donar compliment a les
mesures de seguretat i salut segons estudi bàsic. Inclou les mesures
de senyalització i ordenació del trànsit durant les obres. (P - 0)

600,00

1,000

01.03.02

600,00

600,00

Obra

01

Pressupost PR.2018.0186

Capítol

03

Seguretat i salut i altres

Sots capítol

03

Arqueologia, serveis i altres

1 GPAAJ0020

PA

Partida alçada a justificar, en el cas necessari d'intervenció de l'equip
d'arqueologia en la gestió d'eventual troballa. (P - 16)

3.312,00

1,000

3.312,00

2 GPAAJ0010

PA

Partida alçada a justificar, per als possibles requeriments que puguin
sorgir durant l'execució de les obres, i no contemplades en el projecte.
(P - 15)

10.524,12

1,000

10.524,12

EUR
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PRESSUPOST
TOTAL

Sots capítol

Data: 10/05/19

01.03.03

Pàg.:

3

13.836,12

EUR

RESUM DEL PRESSUPOST
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RESUM DE PRESSUPOST

Data: 10/05/19

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
Treballs previs i moviment de terres
92.553,27
Capítol

01.02

Urbanització i acabats

8.775,96

Capítol

01.03

Seguretat i salut i altres

14.436,12

Obra

01
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115.765,35
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NIVELL 1: Obra
Import
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Obra
01
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115.765,35
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euros

Pressupost d’Execució Material (PEM)
Costos directes (mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars de mà d’obra)
Despeses indirectes (5% s/costos directes)

Despeses Generals (13%)
Benefici industrial (6%)
Pressupost d’Execució per Contracte (PEC = PEM + DG + BI)
IVA (21%)
Pressupost d’Execució per Contracte IVA inclòs
Control sòl romanent (IVA inclòs)
Control de qualitat (IVA inclòs)
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

115.765,35€
110.282,51 €
5.482,84 €

15.049,50€
6.945,92€
137.760,77€
28.929,76€
166.690,53€
4.161.11€
2.500.00€
173.351,64€

L’obra projectada té un pressupost IVA exclòs de cent trenta‐set mil set‐cents seixanta euros i setanta‐set
cèntims d'euro (137.760,77€). El pressupost per a coneixement de l’administració ascendeix a cent setanta‐tres
mil tres‐cents cinquanta‐un euros amb seixanta‐quatre cèntims d’euro (173.351,64€).

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ
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MEMORIA AMBIENTAL

INFORME D’APLICACIÓ DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT
ICS Normativa aplicable

El Decret d’Alcaldia de 15 d’octubre de 2009 estableix l’obligatorietat d’elaborar, en la fase d’execució d’obra, un
Pla d’Ambientalització, on el contractista ha de detallar com executarà, des del punt de vista de la sostenibilitat
ambiental, allò especificat a la Memòria Ambiental, document que és d’obligat compliment per aquells Projectes
les obres dels quals tenen un pressupost estimat igual o superior a 450.000 € (IVA inclòs).

ATMOSFERA
GASOS, POLS i OLORS:
• Llei 34/2007,de 15 de novembre, de Qualitat de
l’Aire i Protecció de l’Atmosfera.
• Decret 152/2007, de 10 de juliol, d’aprovació del
Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de
l’aire als municipis declarats zones de protecció
especial de l’ambient atmosfèric mitjançant el
Decret 226/2006, de 23 de maig.
• Ordenança general del medi ambient urbà de la
ciutat de Barcelona, publicada al BOP de 16 de
juny de 1996.TítolI. Protecció de l’atmosfera.
• Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en
el domini públic municipal, publicada al BOP de 22
de maig de 1991.
• Manual de Qualitat de les Obres. Implantació i
incidència en l’àmbit de domini públic. Decret
d’alcaldia de 17 de maig de 1999.

D’acord a la Instrucció Tècnica per a l’Aplicació de Criteris de Sostenibilitat en Projectes d’Obres, en vigor des de
10 de novembre de 2015, el projectista ha de donar compliment a l’Annex I (Llista de Control per a l’Aplicació de
Criteris Ambientals en Projectes d’Obres) d’aquesta Instrucció Tècnica i al corresponent Informe d’Aplicació de
Criteris de Sostenibilitat.
D’acord al Decret d’Alcaldia d’Ambientalització de les obres, com que aquest import és inferior a 450.000 €, el
Projectista es troba exempt d’elaborar la Memòria Ambiental.

MATERIALS
• Instrucció del formigó estructural (EHE).
• Mesura de Govern de política responsable de
compra de fusta (desembre de 2003) i Decret
d’Alcaldia per a la compra responsable de fusta
(juliol 2004).

SOROLL I VIBRACIONS
• Ordenança general del Medi Ambient urbà de la
ciutat de Barcelona, publicada al BOP de 16 de
juny de 1996.TítolIII. Contaminació acústica.
• Proposta de modificació de l’Ordenança General
del Medi Ambient Urbà.
• Llei 37/2007, de 17 de novembre, del soroll i Reial
Decret 1513/2005, de 16 de desembre, que la
desenvolupa.
• Reial Decret 524/2006,de 28 d’abril pel qual es
modifica el Reial Decret 212/2002, de 22 de
febrer, pel qual es regulen les emissions sonores a
l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a
l’aire lliure.
• Manual de Qualitat de les Obres. Implantació i
incidència en l’àmbit de domini públic. Decret
d’alcaldia de 17 de maig de1999.
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SÒL I SUBSÒL

HIDROLOGIA

• Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en
el domini públic municipal, publicada al BOP de 22
de maig de 1991.
• Manual de Qualitat de les Obres. Implantació i
incidència en l’àmbit de domini públic. Decret
d’alcaldia de 17demaigde1999.
• Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es
regula la producció i gestió dels residus de
construcció i enderroc.

• Ordenança general del Medi Ambient urbà de la
ciutat de Barcelona, publicada al BOP de 16 de
juny de 1996. Títol V. Sanejament d’aigües
residuals i pluvials. Decret 83/1996, de 5 de
març, sobre mesures de
• regularització d’abocaments d’aigües residuals.
• Directiva 2000/60/CE, DOCE de 22 de desembre
de 2000, (Directiva Marc de l’Aigua).
• Real Decret 606/2003, de 23 de maig, de

modificació del RD 849/1986, d’11 d’abril, pel
qual s’aprova el Reglament del Domini Públic
Hidràulic.
• Real Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües.

PATRIMONI I PAISATGE

FLORA I FAUNA

• Decret 78/2002 de protecció del patrimoni
arqueològic i paleontològic.
• Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà.

• Ordenança general del Medi Ambient urbà de la
ciutat de Barcelona, publicada al BOP de 16 de
juny de 1996.Títol VIII. Zones naturals i espais
verds.
• Norma Granada aprovada per l’Ajuntament de
Barcelona el 1992.

POBLACIÓ

RESIDUS

• Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en
el domini públic municipal, publicada al BOP de 22
de maig de 1991.
• Ordenança sobre la supressió de barreres
arquitectòniques a la via pública, de 27 de març
de 1979.
• Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà de la
ciutat de Barcelona, publicada al BOP de 19 de
juny de 1999.
• Decret 135/1995, de 24 de març, de
desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de
novembre, de promoció de l’accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques, i
d’aprovació del Codi d’accessibilitat.
• Manual de Qualitat de les Obres. Implantació i
incidència en l’àmbit de domini públic. Decret
d’alcaldia de 17 de maig de 1999.
• Manual de bastides. Accessibilitat i supressió de
barreres arquitectòniques.

• Ordenança general del Medi ambient urbà de la
ciutat de Barcelona, publicada al BOP de 16 de
juny de 1996.TítolVI, gestió de residus.
• Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construcció.
• 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 i
enderroc.
• Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es
regula la producció i gestió dels residus de
construcció i enderroc.
• Decret 92/1992, de 6 d’abril, de modificació del
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova
el Catàleg de Residus de Catalunya.
• Catàleg Europeu de Residus (CER) aprovat per la
decisió 2000/532/CE, de la Comissió de 3 de
maig, modificada per les decisions 2001-118,
2001-119 i 573-2001.
• Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments
de gestió de residus i Decret 219/2001.
• Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la
Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels
residus.
• Ordre de 28 de febrer de 1989, per la que es
regula la gestió dels olis usats (BOE57), i de 6 de
setembre de1988,sobre tractament i eliminació
dels olis usats (DOGC1055).
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Compliment del Decret per a l’ambientalització de les obres
Incorporació de criteris generals d’autosuficiència energètica i ambiental
Compliment de la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta

5.1.I
5.1.II
5.1.III

Minimització dels consums energètics

Maximització de l’autoproducció energètica
Càlcul dels costos totals de propietat (CTP)

5.2.I
5.2.I
5.2.I

Incorporació dels criteris de sostenibilitat ambiental i social definits en la Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans
de la ciutat de Barcelona

5.2.II

Connectivitat dels espais verds (desplegament de la xarxa de corredors verds urbans)
Diversificació d’espècies d’arbrat i la seva selecció en funció dels serveis ambientals que ofereixen
Augment de la biomassa de la ciutat
Permeabilització del sòl en l’espai públic
Mesures de control de la flora exòtica i invasora
Enriquiment del verd existent i foment de la funció d’hàbitat
Ampliació del volum de sòl i de la seva qualitat als arbres viaris

5.2.III
5.2.III
5.2.III
5.2.III
5.2.III
5.2.III
5.2.III

Utilització de tècniques de drenatge urbà sostenible (TEDUS)
Ús d’aigües freàtiques
Optimització de sistemes de reg en zones verdes
Selecció d’espècies amb poques necessitats hídriques

5.2.IV
5.2.IV
5.2.IV
5.2.IV

Altres:

Criteris relatius a l’autosuficiència hídrica

5.2.IV

Altres:

Criteris relatius a la biodiversitat segons les prioritats del Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelona 2020

5.2.III

Altres:

Criteris relatius a elements urbans

5.2.II

Altres:

Criteris de màxima autosuficiència energètica

5.2.I

Altres:

Redacció de projectes d’urbanització

5.1

Indiqueu si en la redacció dels plecs de contractació s’han tingut en compte els criteris següents:

A. Incorporació de criteris ambientals en els plecs de redacció de projectes d’espai públic i d’infraestructures

ANNEX I LLISTA DE CONTROL PER A L’APLICACIÓ DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT EN PROJECTES D’OBRES

Sí

Sí

No

No

No escau

No escau

13

12

Ús d’àrids i altres materials de construcció que incorporin un percentatge de material reciclat

Ús de materials constructius fotocatalítics per reduir la presència de NOx a l’aire
Ús de materials constructius que compleixin els criteris que estableix alguna de les ecoetiquetes tipus I
Exclusió de tractaments de superfícies o tractaments fitosanitaris determinats amb un impacte ambiental o sobre la salut elevat
Valors de l’energia grisa de materials de construcció que inclou la base de dades BEDEC de l’ITEC
Criteris relacionats amb la durabilitat i el manteniment, inclosa la selecció que se’n fa en funció de l’ús,
el dimensionament adequat o les possibilitats de reutilització que té

5.2.V
5.2.V
5.2.V
5.2.V
5.2.V
5.2.V

Criteris relatius a la incorporació de sistemes i tecnologies TIC - Desplegament d’infraestructures smart a l’espai
públic (mesura de govern PDTIC)
Elements i dispositius finals relacionats amb: contaminació acústica, contaminació atmosfèrica, clima
Elements i dispositius finals relacionats amb la composició de l’aigua
Elements i dispositius finals relacionats amb els fluxos de mobilitat
Elements i dispositius finals relacionats amb altres dades ambientals

5.2.VI

5.2.VI
5.2.VI
5.2.VI
5.2.VI

Altres:

Criteris a favor de l’economia circular (productes i materials de construcció)

5.2.V

Sí

No

No escau

14

FR5 Criteris relatius a la biodiversitat
FORMULARI RESUM

CONCEPTE

FR1 Introducció
Es redacta el present document a fi i efecte que BIM/SA pugui fer el seguiment de l’actuació (fase de projecte i
d’obra) i donar compte del grau de compliment i d’aplicació de la “Instrucció Técnica per a l’Aplicació de Criteris
de Sostenibilitat en Projectes d’Obres”, amb l’objectiu d’especificar les respostes i solucions que el projecte dóna
per a cadascun dels criteris de sostenibilitat exposats per la Instrucció Técnica.

1

2

FR2 Redacció de projectes d´urbanització
3

CONCEPTE
1

2
3

SI

NO

Compliment del Decret per a
l’ambientalització de les
obres
Incorporació
de
criteris
Generals
d’autosuficiència
energètica i ambiental
Compliment de la Instrucció
tècnica per a l’aplicació de
criteris de sostenibilitat en la
fusta

NO ESCAU
X

X
X

COMENTARIS
Com que el PEC és inferior a
450.000 €, està exempt del
compliment
del
Decret
d’ambientalització de les obres.
Es considera la recollida selectiva
del sòl excavat, com a residu, i el
seu posterior tractament.
El projecte no inclou elements de
fusta, per tant està exempt del
compliment de la Instrucció
Tècnica de la Fusta.

4

5
6
7

SI

NO

Connectivitat dels espais
verds (desplegament de la
xarxa de corredors verds
urbans)
Diversificació
d’espècies
d’arbrat i la seva selecció en
funció
dels
serveis
ambientals que ofereixen
Augment de la biomassa de
la ciutat
Permeabilització del sòl en
l’espai públic

NO ESCAU

COMENTARIS

X

El projecte no proposa zona verda
ni nou arbrat ni noves espècies
arbustives.

X

El projecte no proposa zona verda
ni nou arbrat ni noves espècies
arbustives.

X
X

Mesures de control de la
flora exòtica i invasora

X

Enriquiment del verd existent
i foment de la funció
d’hàbitat
Ampliació del volum de sòl i
de la seva qualitat als arbres
viaris

X
X

El projecte no proposa zona verda
ni nou arbrat ni noves espècies
arbustives.
El projecte proposa la substitució
del sòl contaminat per un
d’aportació amb característiques
concretes de baixa permeabilitat.
El projecte no proposa zona verda
ni nou arbrat ni noves espècies
arbustives.
El projecte no proposa zona verda
ni nou arbrat ni noves espècies
arbustives.
El projecte no proposa zona verda
ni nou arbrat ni noves espècies
arbustives.

FR3 Criteris de màxima autosuficiència energètica
CONCEPTE
1
2
3

SI

NO

Minimització dels consums
energètics
Maximització de
l’autoproducció energètica

NO ESCAU

COMENTARIS

X

El projecte no inclou elements de
consums energètics.
No
hi
ha
cap
element
d’autoproducció contemplat en el
projecte.
El projecte no inclou els costos de
manteniment
i
d’explotació anuals (CTP).

X

Càlcul dels costos totals de
propietat (CTP)

X

FR6 Criteris relatius a l’autosuficiència hídrica
CONCEPTE

CONCEPTE
1

SI

NO

NO ESCAU

COMENTARIS

Utilització de tècniques de
drenatge urbà sostenible
(TEDUS)
Ús d’aigües freàtiques

X

El projecte no proposa sistemes de
drenatge sostenible.

X

3

Optimització de sistemes de
reg en zones verdes

X

4

Selecció d’espècies amb
poques necessitats hídriques

X

El projecte només modifica el sòl, i
manté el sistema vegetatiu i de reg
existent.
El projecte només modifica el sòl, i
manté el sistema vegetatiu i de reg
existent.
El projecte només modifica el sòl, i
manté el sistema vegetatiu.

2

FR4 Criteris relatius a elements urbans

Incorporació dels criteris de
cost. ambiental i social
definits en la Instrucció
d’Alcaldia
relativa
als
elements urbans de la ciutat
de Barcelona

NO ESCAU

1

SI

NO

COMENTARIS
El projecte no proposa incorporar
cap element urbà.

FR7 Criteris a favor de l’economia circular

X

CONCEPTE
1
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Ús d’àrids i altres materials
de construcció que incorporin
un percentatge de material
reciclat

SI

NO

NO ESCAU

COMENTARIS

X

El projecte no inclou materials de
construcció que incorporen un
percentatge de material reciclat.

2
3

4

5

6

Ús de materials construc.,
fotocatalítics per reduir la
presencia de NOx a l’aire
Ús de materials construc. que
compleixin els criteris que
estableix alguna de les
ecoetiquetes tipus I
Exclusió de tractaments de
superfícies o tractaments
fitosanitaris determinats amb
un impacte ambiental o
sobre la salut elevat
Valors de l’energia grisa de
materials de construcció que
inclou la base de dades
BEDEC de l’ITEC
Criteris relacionats amb la
durabilitat i el manteniment,
inclosa la selecció que se’n fa
en funció de l’ús, el
dimensionament adequat o
les
possibilitats
de
reutilització que té

X

Aquest tipus de materials no s’han
contemplat en el present projecte.

X

Aquest tipus de materials no s’han
contemplat en el present projecte.

X

X

X

INFORME RELATIU A L´APLICACIÓ SE SOSTENIBILITAT DE LA FUSTA

De forma general el projecte no
contempla
tractaments
de
superfícies amb un impacte
ambiental elevat.
No s’ha tingut en consideració en la
redacció del present projecte.
En el present projecte no s'han
considerat criteris de durabilitat i
d'optimització del manteniment de
les instal·lacions, sistemes i
materials previstos.

FR8 Criteris relatius a la incorporació de sistemes i tecnologia (TIC)
CONCEPTE
1

2
3
4

Elements i dispositius finals
relacionats
amb:
contaminació
acústica,
contaminació
atmosfèrica,
clima
Elements i dispositius finals
relacionats
amb
la
composició de l’aigua
Elements i dispositius finals
relacionats amb els fluxos de
mobilitat
Elements i dispositius finals
relacionats amb altres dades
ambientals

SI

NO

NO ESCAU

COMENTARIS

X

Degut a la tipologia del projecte, no
s’escau aquest tipus de dispositius.

X

Degut a la tipologia del projecte, no
s’escau aquest tipus de dispositius.

X

Degut a la tipologia del projecte, no
s’escau aquest tipus de dispositius.

X

Degut a la tipologia del projecte, no
s’escau aquest tipus de dispositius.
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ANNEX III QÜESTIONARI EXEMPLE DE RECOLLIDA DE DADES DE FUSTA PER A PROJECTES I EXECUCIÓ D’OBRES
D’URBANITZACIÓ O EDIFICACIÓ
FITXA DE DECLARACIÓ D’USOS DE LA FUSTA
Data: ďƌŝůϮϬϭϵ

DADES CORRESPONENTS A FASE DE PROJECTE
Ús

Tipus

Cubicatge

Títol Projecte:
WZK:dWZ>D/>>KZ>
Yh>/dd>^L>>^,KZd^hZE^E
E͕>/^dZ/d^EdDZd1͕
Z>KE;'Ϳ

Codi de la partida del
pressupost

Segell Garantia Explotació
sostenible

Encofrat
Façana
Revestiment interior
Paviment
Altres

Instruccions per a la cumplimentació dels camps corresponents a la fase de projecte
0. Ús: Defineix la finalitat de la utilització de la fusta prevista al projecte.
1. Tipus: Descripció del tipus de fusta prevista en la redacció de la partida corresponent al projecte.
2. Cubicatge: Cubicatge previst al projecte per aquesta partida.
3. Codi partida pressupost: Especificar el codi de pressupost correponent a la partida on s’empra el tipus de fusta especificat.
4. Segell de garantia explotació sostenible: Indicar el tipus de document o certificat que es sol.licita al projecte en relació a la fusta emprada.
Assenyalar també la data de redacció de la fitxa així com el títol del projecte.
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