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1. MEMÒRIA

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER A LA PAVIMENTACIÓ D’UN TRAM DE
L’AV. CATALUNYA. CIUTADILLA (L’URGELL)

1. MEMÒRIA
1.1. àmbit d’actuació
L’àmbit objecte de les obres previstes en el present projecte està situat en el
nucli urbà de Ciutadilla, tal com s’assenyala al plànol de situació del Projecte.
El Planejament urbanístic vigent classifica tots els àmbits objecte d’intervenció
com a sòl urbà, qualificat-los com a Sistema Viari.

Àmbit objecte d’urbanització assenyalat sobre el plànol d’ordenació del planejament vigent

En l’actualitat, tot el traçat del tram que és objecte del present projecte, es troba
en un estat deficient d’urbanització, amb l’acabat superficial de formigó molt
malmès i serveis de clavegueram i xarxa d’aigua en mal estat de conservació.
L’àmbit objecte d’urbanització proposat en el present projecte te una superfície
total de 1.000,00 m2.

1.2. objecte del projecte
Es redacta aquest projecte a fi i efecte que serveixi com a document base per a la
valoració i l’execució de les obres i com a document justificatiu davant
l’administració. La redacció d’aquest document s’ha encomanat als Serveis
Tècnics del Consell Comarcal de l’Urgell.
Tal i com s’ha esmentat anteriorment, l’objecte del present projecte és la
pavimentació d’un tram de l’Av. Catalunya de Ciutadilla.
La proposta es concreta en l’enderroc del paviment de formigó existent i la seva
substitució per un de nou. El desmuntatge de la xarxa general de clavegueram i la
xarxa d’abastament d’aigua potable, així com la substitució d’aquests serveis es
finançarà mitjançant possibles millores en la licitació de l’obra i/o mitjançant fons
municipals.
La xarxa general de clavegueram es projecta de tipus separatiu, amb dos
conductes paral·lels de PVC de 300 mm de diàmetre, que passaran per l’eix del
carrer, un per a les aigües residuals i l’altre per a les pluvials.
La nova xarxa d’abastament d’aigua potable es configurarà amb conducte de
polietilè de 110 mm de diàmetre, soterrat i protegit, amb les claus de pas,
escomeses i pericons per a hidrants d’incendis assenyalats al plànol.
Finalment, un cop renovades les instal·lacions esmentades, s’executarà la solera
de formigó sobre una sub-base de tot-u artificial compactat.
Les solucions adoptades pretenen millorar la funcionalitat del vial, i són
complementaris d’altres obres d’urbanització que s’estan duent a terme a la
població o previstes en projecte.

1.3. identificació
Obra:

obres ordinàries d’urbanització

Situació:

Av. Catalunya
Ciutadilla (l’Urgell)

Promotor:

Ajuntament de Ciutadilla

Arquitecte:

Víctor Pérez-Pallarès i Luque

1.4. descripció de les obres
Com ja s’ha esmentat anteriorment, el present projecte proposa les obres a
realitzar per a la pavimentació d’un tram de l’Av. Catalunya de Ciutadilla, a
l’objecte millorar la seva funcionalitat i la imatge urbana.
En conseqüència, les obres d’urbanització que resten contemplades en aquest
projecte, són les següents:
Enderrocs i Moviments de terres
-Enderroc del paviment de formigó existent de l’àmbit que és objecte de les obres
d’urbanització contemplades en el present projecte.
- Excavació de la caixa de paviment.
Mitjançant millores proposades en la licitació de l’obra i/o fons municipals,
s’efectuaran les obres següents:
- Excavació de les rases necessàries per a la substitució de les instal·lacions.
-Desmuntatge de les instal·lacions existents de clavegueram i xarxa d’abastament
d’aigua potable.
Les condicions que s’han de complir són especificades en el Plec de Condicions
Tècniques de l’Obra.

Xarxa de clavegueram
Les obres corresponents a la xarxa de clavegueram es finançaran mitjançant
possibles millores proposades en la licitació de l’obra i/o a través de fons
municipals. Per aquest motiu figuren sense amidament ni import en el pressupost
de l’obra.
L’aigua de pluja sobre la plataforma, amb pendents transversals de l’1,5%, es
recollirà cap als interceptors projectats i es connectarà al pous extrems, tal com
s’assenyala als plànols. Els baixants de coberta de les edificacions existents
també es connectaran a aquesta nova xarxa de pluvials, mitjançant conductes
soterrats de PVC de 200 mm de diàmetre.
Igualment, es conformarà una nova xarxa d’aigües residuals paral·lela a l’anterior,
connectada als pous extrems, tal com s’assenyala al plànol.
Les xarxes de clavegueram s’efectuaran amb tubs de PVC. Tant la nova xarxa
general de pluvials com la d’aigües residuals s’executaran amb conducte de 300
mm. de diàmetre nominal.

Les obres compliran la normativa vigent que li és d’aplicació i en particular la
"Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de 15 de Septiembre de
1.986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberias de Saneamiento de Poblaciones".
Excavada la rasa, es realitzarà un repàs i piconatge del sòl de la mateixa amb
compactació del 95% del P.M.
Una vegada col·locada la canonada es procedirà al rebliment i piconatge de la
rasa, amb material tolerable (de la pròpia obra o aportada de l’exterior) en
tongades de 50 cm, com a màxim, i amb compactació del 95% del P.M.
Quan la distància entre la generatriu i la part superior de la rasa quedi compresa
entre 80 i 50 cm es reblirà la rasa amb formigó en massa HM-20/P/IIa fins a mig
tub. Per fi quan sigui inferior a 50 cm, la canonada es recobrirà exteriorment amb
10 cm per damunt de la generatriu superior amb formigó en massa HM-20/P/IIa.
Els pous de registre seran de planta circular de 80 cm de diàmetre, dimensions
interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat, lliscada interiorment, en la
posició assenyalada al plànol de la instal·lació.
Les escomeses a les edificacions existents (aigües residuals i baixants de
cobertes, amb xarxa separativa) s’executaran amb conducte de 200 mm de
diàmetre nominal, amb connexió a la xarxa amb entronc de clip, de 200 mm., a
l’igual que les connexions entre els interceptors i la xarxa de pluvials.

Xarxa de distribució d’aigua.
Les obres corresponents a la xarxa d’aigua potable es finançaran mitjançant
possibles millores proposades en la licitació de l’obra i/o a través de fons
municipals. Per aquest motiu figuren sense amidament ni import en el pressupost
de l’obra.
Es substituirà en la seva totalitat la xarxa de distribució d’aigua potable existent, i
per a la nova xarxa es tindran en compte els aspectes següents:
La xarxa de distribució es connectarà a l’existent amb tub de 110 mm. de
diàmetre (segons plànol) de polietilè d’alta densitat (P.E.), per una pressió de
treball de 10 atm, de manera que l’aigua disposi de la pressió suficient a
qualsevol punt de la xarxa. La conducció portarà com elements accessoris unes
claus de pas als punts a on es realitzarà la connexió amb la xarxa existent, així
com a altres llocs per permetre tancar trams a voluntat.
L’amplada de la rasa serà de 40 cm. i una profunditat mínima 80 cm. Aquesta
profunditat podrà ésser major en alguns llocs evitant així punts alts. Per evitar el
trencament del tub, es col·locarà, al fons de la rasa, una capa de sorra de 10 cm.
ben aplacada així com una altra capa de 10 cm. de gruix per damunt del tub.

Quan la conducció travessi la calçada i pugui presentar un perill de trencament,
es protegirà amb formigó en massa HM-20/P/20/I. Es construiran uns pericons
allà on es col·loquin les claus de pas. Les claus de pas seran del tipus comporta
amb junta elàstica, tipus EURO-20 o similar.
La connexió de Servei (escomesa) per la xarxa d’aigua potable serà amb collarí
de presa de P.V.C., tub de P.E. 32 mm. diàmetre i vàlvula a l’interior de trampilló
col·locat a voravia, al límit de la façana.
Es col·locarà un hidrant contra incendis, tipus soterrat en pericó registrable, de
diàmetre 100 mm., en la ubicació assenyalada al plànol de la instal·lació.
Xarxa d’enllumenat públic
Les obres corresponents a la xarxa d’enllumenat públic es finançaran mitjançant
possibles millores proposades en la licitació de l’obra i/o a través de fons
municipals. Per aquest motiu figuren sense amidament ni import en el pressupost
de l’obra.
Tot i que no es modifica la instal·lació existent, es col·locaran 16 punts de llum
nous encastats al paviment mitjançant llumenera circular per a exterior del tipus
up-light, marca Lec Lyon model Lucerne, amb 1 làmpada fluorescent de
designació TC-D de 13 W de potència i portalàmpades G24d-1, òptica fixa, amb
cos cilíndric d'acer inoxidable i marc de tancament d'alumini injectat, difusor de
vidre trempat amb junt d'estanquitat d'EPDM, alimentació a 230 V, grau de
protecció IP 679, muntat sobre bastiment d'alumini injectat encastat al paviment.
Característiques elèctriques:
Totes les connexions es faran sobre línies trifàsiques, energia elèctrica alterna de
50 Hz, 380 V. entre fases i 220 V. entre fase i neutre. El cable per alimentar els
punts de llum serà sempre de 2,5 mm2. Aquesta connexió es farà en una caixa a
l’interior del suport que contingui els dispositius de protecció i connexió.
Els conductors utilitzats seran de coure, aïllats amb barreja de P.V.C. i protectora
de material termoplàstic, per una tensió de servei fins 1.000 V. , complint allò
establert en el “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”. La secció dels
conductors s’ha calculat per tal que la caiguda de tensió no sobrepassi el 3% de
l’existent en el quadre de maniobra. Per ésser la tensió de distribució de 380/220
V., les làmpades es connectaran entre fase i neutre. Les seccions mínimes seran,
tal com fixa el Reglament, de 6 mm2. per modalitat subterrània.
Tots els equips es connectaran sobre línies elèctriques trifàsiques, prenent les
mides oportunes durant el connexionat per que tot el sistema treballi correctament
i no es produeixin desequilibris entre fases. Cada lluminària estarà protegida
contra sobreintensitats amb els fusibles corresponents.

Amb la finalitat d’obtenir un adequat estalvi energètic, la posada en servei i
desconnexió de la xarxa s’efectuarà per mitjà d’una cèl·lula fotoelèctrica de
control, amb rellotge per l’entrada en funcionament, a l’hora que s’estableixi, de
les reactàncies de flux variable. La cèl·lula fotoelèctrica es situarà fora del centre
de comandament, de manera que només rebi la llum natural i vigilant que no
incideixi sobre ella la llum de les làmpades que controla.
Les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació deuran protegir-se contra la
possibilitat de que en un moment donat puguin quedar en tensió respecte a terra.
Amb l’objecte de limitar aquesta i assegurar la immediata actuació de les
proteccions diferencials, s’instal·larà la corresponent posta a terra segons les
indicacions del vigent Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió.
Per aquest motiu, es connectarà cada punt de llum al circuit de terra. El col·lector
del circuit de terra serà de coure despullat de 1x35 mm2. i es connectarà a uns
elèctrodes de terra formats per piques de 2 m. d’alçada, de ferro cobrejat i de 1,6
cm. de diàmetre, en cada peu de columna.
Moviments de terra i obres de fàbrica:
Com ja s’ha indicat la instal·lació serà de forma subterrània passant els
conductors per l’interior de tub PVC de 65 mm. de diàmetre.
L’alçada de la rasa serà tal, que la distància entre la part superior del tub i el
paviment acabat no sigui inferior a 40 cm.

Pavimentació
-Sub-base de paviment mitjançant estesa de tot-u artificial, amb capa de 20 cm
de gruix en tota la superfície de l’àmbit objecte d’intervenció, compactada al 98%
del PM.
-Pavimentació amb solera de 15 cm de gruix amb formigó HA-25/B/20/IIa i malla
electrosoldada de 15x15 cm i 6 mm de gruix, de tots els àmbits que són objecte
del present projecte.
Es preveu que la sub-base de tot-u i el paviment de formigó del C/ Muralla, així
com els 2 interceptors previstos en aquest tram de carrer, es puguin obtenir
mitjançant Millores d’obra proposades per part de les empreses licitadores. Per
aquest motiu s’ha considerat en el pressupost tot el capítol “Paviments” sense
amidament per al tram de carrer esmentat.

Mobiliari urbà
En el present document no es contempla cap partida destinada a mobiliari urbà.

Desenvolupament del Pla de Seguretat i Salut
Per completar els treballs realitzats en aquest projecte, s’ha previst aquest capítol
que incidirà en les mesures de seguretat que caldrà prendre per la correcta
execució de totes les feines, les proteccions individuals i col·lectives a adoptar,
d’acord amb l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut que s’inclou en aquest projecte, i
també d’acord al Pla de Seguretat que ha d’elaborar el contractista adjudicatari de
l’obra i ha d’aprovar el coordinador en aquesta matèria.

1.5. justificació de les solucions adoptades
Tal com s’ha explicitat anteriorment, la proposta te la voluntat de millorar la
funcionalitat dels vials objecte del present projecte, optimitzant el seu traçat quan
a cotes, renovació de serveis i acabat superficial, actualment en molt mal estat de
conservació.
La pavimentació amb formigó com acabat superficial és coherent amb el tipus de
paviment existent en la resta de carrers de la població.
Les solucions adoptades doncs, en el seu conjunt, es projecten amb la voluntat
de millora de la funcionalitat i la imatge urbana dels vials i àmbits inclosos, així
com de solucionar els problemes existents en l’actualitat.

1.6. condicionants urbanístics i de protecció contra incendis
La intervenció que es pretén dur a terme té les següents característiques
bàsiques:
1.- Situació: nucli urbà
2.- Actuació de reurbanització de vial existent
La intervenció prevista compleix les condicions d'aproximació i entorn dels edificis
amb alçada d’evacuació descendent ≤ 9 metres, segons les determinacions
establertes al document DT-12 de la TINSCI (Taula d’Interpretació de la
Normativa de Seguretat Contra Incendis), que són els següents:
1. Condicions d'aproximació i entorn dels edificis amb alçada d’evacuació
descendent ≤ 9 metres
1.1. Pel que fa al vial d’aproximació, aquest ha de complir les següents
condicions:
a) Amplada lliure mínima de pas de vehicles: 3,5 m en edificis (5,0 m en vials
sense sortida)
b) Alçada lliure mínima o de gàlib: 4,5 m.
c) Capacitat portant: 20 kN/m2.

d) Amplada lliure mínima en trams corbats: 7,20 m, delimitada pel traçat d'una
corona circular que tingui radis mínims de 5,30 i 12,50 m.
e) Pendent ≤ 15 %.
f) Els vials d’aproximació sense sortida s'hauran de senyalitzar com a tal. En els
vials d’aproximació sense sortida de més de 20 m de llarg s’ha de disposar d’un
espai suficient per la maniobra dels vehicles del servei d’extinció d’incendis
(consultar la Instrucció Tècnica Complementària SP-113).
g) En zones edificades limítrofs o interiors a àrees forestals, s’han de complir les
condicions següents:
- Hi ha d’haver una franja de 25 m d’amplada separant la zona edificada de la
forestal, lliure d’arbustos o vegetació que pugui propagar un incendi de l’àrea
forestal així com un camí perimetral de 5 m, que pot estar inclòs en aquesta
franja, d’acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen
mesures de prevenció d'incendis forestals.
- La zona edificada o urbanitzada ha de disposar de dos vials d’aproximació
alternatius. Si no és possible, l’accés únic haurà de complir les condicions del
punt “ f ” d’aquest apartat.
1.2. Pel que fa a l’espai de maniobra, serà suficient garantir:
h) Distància màxima des del vial d’aproximació fins als accessos a peu a l'interior
de l'edifici: 50 m.
i) Amplada mínima de pas d'1,80 m, a partir del vial d’aproximació. En el cas de
que aquest espai formi part de l’espai exterior d’ús privatiu d’un habitatge
unifamiliar, es pot admetre una dimensió inferior, sempre que permeti el pas fins a
la façana accessible, d’un rectangle en planta de 4,00 de llarg per 0,50 m
d’amplada (dimensions de l’escala portàtil de bombers).
Pel que fa a les condicions d’accessibilitat projectades, es mantenen les
alineacions de carrers existents, que es troben totalment consolidades per
edificació i que compleixen les condicions explicitades en els punts anteriors.
Donat que s’intervé sobre la xarxa d’abastament d’aigua, el projecte contempla la
instal·lació d’un hidrant d’incendis nous, situat en l’encontre entre el C/ Muralla i
l’Av. Catalunya, en la posició assenyalada als plànols del present projecte.

1.7. gestió de residus
A la documentació annexa d’aquest projecte s’adjunten les fitxes de compliment
del Reial Decret 105/2008, Regulador de la producció i gestió de residus de
construcció i demolició, del Decret 201/1994 i Decret 161/2001, Reguladors dels
enderrocs i altres residus de la construcció i del Decret 21/2006, d’Adopció de
criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.

1.8. replanteig
Prèviament a l’inici dels treballs s’efectuarà el replanteig de les obres, per aquesta
raó s’inclou en els plànols del Projecte de les característiques geomètriques en
planta i perfil de les solucions adoptades.
S’aixecarà la corresponent Acta de Comprovació del Replanteig.

1.9. termini d’execució de les obres
La durada de les obres serà la que s’indiqui en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars que es fixin en la seva adjudicació i en el seu defecte,
la que s’indicarà en el Plec de Condicions de l’obra. Tret que es determini el
contrari es considera adequada una execució en 3 mesos, comptant a partir de
l’inici d’aquestes que correspondrà a l’endemà de l’Acta de Comprovació del
Replanteig de les obres.

1.10. justificació de preus
En el quadre de justificació de preus del pressupost s’inclou justificació i càlcul del
preus de les diferents unitats d’obra que intervenen en el Projecte. En tots ells
figura la ma d’obra, materials, transport i maquinària que intervenen en cada
partida, el cos del qual juntament amb el percentatge establert per als mitjans
auxiliars, ens permet deduir els preus unitaris del Projecte.

1.11. característiques dels materials, assaigs
Per la part de la Direcció d’Obra es durà a terme el control de qualitat dels
materials mitjançant els controls de recepció en obra de productes, equips i
sistemes i també a través de l’execució dels assaigs i proves que es creguin
oportunes, d’acord amb les condicions fixades en el Plecs i Normes aplicables,
amb un import mínim del 2 % del Pressupost d’Execució Material en les obres
d’acord amb un pla d’execució.
En el punt 5 d’aquesta memòria es recull el llistat mínim de proves i controls a
realitzar. A l’inici de les obres el contractista presentarà un Pla de realització dels
assaigs, per rebre el vist i plau de la Direcció d’Obra.

1.12. Documentació sobre seguretat i salut
D’acord amb la legislació vigent es redacta un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut,
que s’incorpora a la documentació del present projecte (apartat núm.8 d’aquesta
memòria).

1.13. pressupost
El pressupost de l’obra descrita en els apartats anteriors es troba detallat en
l’apartat número 9 de la present memòria.
- El Pressupost d’Execució Material (P.E.M.) previst és de 36.152,42.-€ (trenta-sis
mil cent cinquanta-dos euros amb quaranta-dos cèntims)
- El Pressupost d’Execució per a Contracte (P.E.C.) previst és de 52.055,87.-€
(cinquanta-dos mil cinquanta-cinc euros amb vuitanta-set cèntims).

Tàrrega, juliol de 2018

Víctor Pérez-Pallarès i Luque
Arquitecte
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS.

RESIDUS
Obra nova

FITXA PEL COMPLIMENT DE:

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

tipus
quantitats
codificació
minimització

DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus de
la construcció
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis
IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:
Municipi :

Pavimentació d'un tram de l'Av. Catalunya de Ciutadilla
nucli urbà
CIUTADILLA
Comarca :

Urgell

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
Residus d'excavació
Volum

Densitat residu real
3

0
0
200

grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal

0
0
0
3
200 m

terraplé
pedraplé
altres

Total residu excavació

Pes residu

3

(1) m

Tipus de terres d'excavació

Volum aparent

(tones/m )

(tones)

m3

2

0

1,7

0

2,1

420

1,7

1,7

1,7

0

1,8

0

0
0
240
0
0
0
0
3
240 m

0

0

421,7 t

Residus de construcció totals
0 m

Superfície construïda (2)
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002

2

Pes
(tones/m2)

sobrants d'execució
obra de fàbrica ceràmica
formigó
petris barrejats
guixos

170102
170101
170107
170802

altres

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Total residu edificació

Pes residus
(tones)

Volum aparent
(m3/m2)

Volum aparent
(m3)

0,085885

0

0,0896

0

0,036634

0

0,0407

0

0,036464

0

0,02605

0

0,00786

0

0,0118

0

0,003927

0

0,00972

0

0,001

0

0,0013

0

0,004267

0

0,0285

0

0,001207

0

0,0045

0

0,00158

0

0,01035

0

0,00083

0

0,01188

0

0,00065

0

0,0018

0

0,090152

0,00 t

3
0,00 m

0,1181

Desglòs de residus de construcció per tipus i fase d'obra en m 3
fonaments/estructura
formigóns, fàbrica, petris
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls
altres
guix

Totals

tancaments

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

acabats
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

m3

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

m3

0,00

m3

MINIMITZACIÓ DE RESIDUS A OBRA. a l'obra es realitzaran 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.-

si
si
si
-

FITXA PEL COMPLIMENT DE:

RESIDUS
Obra nova

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de
construcció i demolició
DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus de
la construcció
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

gestió

GESTIÓ DE RESIDUS
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la consideració de residu

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 ...

Projecte

Formigó

160

0,00

no

inert

Maons, teules i ceràmics

80

0,00

no

inert

Metalls

4

0,00

no

no especial

Fusta

2

0,00

no

no especial

Vidres

2

inapreciable

no

no especial

febrer de 2009. V1

Plàstics

1

0,00

no

no especial

1

0,00

no

no especial

inapreciable

inapreciable

si

especial

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

Paper i cartró
Especials*

tipus de residu

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents,
desencofrants, etc... i els materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a
l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

no

no

no

no

Contenidor per Metalls

no

Contenidor per Fustes

no

Contenidor per Plàstics

no
no

no
no
no
no
no

si

si

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

No especials Contenidor per Vidre

no

Contenidor per Paper i cartró
Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)

Els residus es gestionaran fora de l'obra en:
Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

si
si

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu ( decret 161/2001) (3)
tipus de residu

terres
runa

gestor

adressa

codi del gestor

dipòsit controlat de Tàrrega
dipòsit controlat de Tàrrega

Plans de l'Ofegat s/n
Plans de l'Ofegat s/n

E-775.02
E-775.02
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

FITXA PEL COMPLIMENT DE:

RESIDUS
Obra nova

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de
construcció i demolició
DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus de
la construcció
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

pressupost i fiances

PRESSUPOST ESTIMATIU
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 €/m

3

0,00

3

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

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

La distància mitjana al abocador : 15 Km

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m

Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres
Contenidors de 5 m3 per cada tipus de residu

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

7,00
3

8,00

Especials: nº transports a 200 €/ transport

0

Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Volum

TIPUS RESIDU

Classificació

3

Transport
3

3

0,00 €/m

m (+35%)

7,00 €/m

Valoritzador / Abocador
runa neta
runa bruta
3
3
0,00
8,00 €/m
€/m

Formigó

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Maons, teules i ceràmics

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Metalls

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fusta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vidres

inapreciable

Plàstics

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Paper i cartró

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Guixos i altres no especials

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Perillosos Especials

inapreciable

0
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 €

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

266,91 euros

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001
240 m3
0 m3

Total excavació
Total construcció

Càlcul de la fiança

Residus de excavació (4)
Residus de construcció (4)

3
240 m
3
0 m

6,01 eu/m3
3
12,02 eu/m

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança
Notes: (1)
(2)
(3)
(4)

Emplenar la medició d'excavació segons tipus de terreny en m3 (sense esponjament)
Emplenar la superficie construïda de l'edifici
Cal especificar quin residu tracta el gestor, l'adressa i el codi de gestor
Emplenar la quantitat total de residu si no es reutilitza ni recicla

1442,40 euros
0,00 euros
3
240 m

1442,40 euros

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

FITXA PEL COMPLIMENT DE:

RESIDUS
Obra nova
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REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de
construcció i demolició
DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus de
la construcció
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

documentació gràfica

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

CONTENIDOR 9 M

3

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

CONTENIDOR 5 M 3 AMB TAPES

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

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 5 m3 . Apte per formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

Contenidor 1000 L . Apte per paper i cartró, plàstics

Bidó 200 L .Apte per residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal.lacions previstes per emmagatzematge,
maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau. Posteriorment aquests plànols
poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
amb la direcció facultativa.
Per tant es defineixen els diferents tipus de contenidor per la separació de residus a l'obra.
A més dels elements descrits, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :
Matxucadora de petris
Caseta per emmagatzematge de residus especials

-

4. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT

NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ

normativa tècnica d’urbanització
general
 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme.
(DOGC 29/2/2012)
 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme.
(DOGC 5/8/2010)
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme.
(DOGC 24/7/2006)
 Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis.
(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010)
 Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003)
 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)
 Código Técnico de la Edificación
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos
(BOE 28/03/2006)
 Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II
(BOE 17/12/2004)
 Llei 13/2014, d'accessibilitat.
(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014)
 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)
 Real Decreto 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais
públics urbanitzats i edificacions.
(BOE 11/05/2007)
 Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados.
(BOE 11/03/2010)
 Llei 9/2003, de la mobilitat
(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003)
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NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ

vialitat
 Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,
de la Instrucción de Carreteras.
(BOE 12/12/2003)
 Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”,
de la Instrucción de carreteras.
(BOE 12/12/2003)
 Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,
de la Instrucción de Carreteras.
(BOE 04/03/2016)
 Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial”
de la Instrucción de Carreteras.
(BOE 10/03/2016)
 UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos.
 Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para obras de carreteras.”
(BOE 07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)
 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat
de Barcelona.
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)
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NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ

genèric d’instal·lacions urbanes
 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya:
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel
que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992)
ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres
que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada.
(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003)
 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat
de Barcelona.
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)
 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul

xarxes de proveïment d’aigua potable


Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini
públic hidràulic.
(BOE 06/06/2003)



Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria
d’aigües de Catalunya.
(DOGC núm. 4015 de 21/11/2003)



Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de
la calidad del agua de consumo humano.
(BOE 21/02/2003)



Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de aguas.
(BOE 24/07/01)



Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías
de abastecimiento de agua”.
(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament)



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



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



Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua.
(BOP 20/11/2012).
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NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ

Hid r ant s d ’i nc en di


Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección
contra incendios”
(BOE 14/12/1993)

xarxes de sanejament


Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de
sanejament.
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003)



Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes
aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes.
(BOE 30/12/1995)



Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías
de Saneamiento de Poblaciones”.
(BOE 23/09/1986)

Àm b it mun ic ip al o su pr amu ni ci pa l:


Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals
(Àrea metropolitana de Barcelona)
(BOP 03/02/2015)

 Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona
Títol 5: Gestió d’aigües. Cap. 2. Ús del sistema de sanejament d’aigües residuals i pluvials
(BOP 02/05/2011)

xarxes de distribució de gas canalitzat


Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones complementarias”:
(BOE 04/09/2006)
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos



Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles
gaseosos.” (BOE 06/12/1974)
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes
y acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006.



Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles.”
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allò que
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”,
aprovat pel RD 919/2006.
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NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ

xarxes de distribució d’energia elèctrica
General


Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
(BOE 27/12/2013)



Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución
comercialización de instalaciones de energía eléctrica.
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001)

Alta Tensió


Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”
(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010)



Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
(BOE 09/06/2014)



Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de FecsaEndesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç.
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007).
NTP - LAMT
NTP - LSMT

Línies aèries de mitjana tensió
Línies subterrànies de mitjana tensió

Baixa Tensió


Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.
(BOE núm. 224 18/09/2002)
En particular:
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas



Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica
Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la
recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión,
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones
técnicas complementarias del mismo.
(BOE núm. 316 31/12/2014)



Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de FecsaEndesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç.
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007)
NTP - LABT
NTP - LSBT

Línies aèries de baixa tensió
Línies subterrànies de baixa tensió
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NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ

centres de Transformació


Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad
en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias
ITC-RAT 01 a 23.”
(BOE 09/06/2014)



Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIERAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformación”
(BOE 01/08/1984)



Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”.
(BOE 26/06/1984)



Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de FecsaEndesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007)
NTP – CT
NTP – CTR

Centres de transformació en edificis
Centres de transformació l’entorn rural

enllumenat públic


Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
(BOE 19/11/2008)



Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.
(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001)



Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental
de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
(DOGC núm. 6944 de 27/08/2015)



Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.
(BOE 18/09/2002)



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

xarxes de telecomunicacions


Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
(BOE 10/05/2015)



Especificacions tècniques de les Companyies

Tàrrega, juliol de 2018

Víctor Pérez-Pallarès i Luque
Arquitecte
P.B.E. per a la pavimentació d’un tram de l’Av. Catalunya de Ciutadilla. / Abril 2018 / MODIF. JULIOL 2018
6/6

5.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL.
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent:
1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA)
- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que
s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i
conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de
recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar,
els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i
manteniment.
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ)
- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució,
normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització,
toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control
d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig.
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA)
- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar
les prestacions finals de l’edifici.
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos
tipus de controls, que són els següents:
A) Pels materials.
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes.
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.
Es faran a partir de:
- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els
següents documents:
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.
- Certificat de garantia del fabricant
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE.
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat.
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats
per la DF.
B) Unitats d’obra.
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà
l’adequació i conformitat amb el projecte.
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la
legislació aplicable.

Les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el que estableix el CTE en
relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la Generalitat de
Catalunya, són les que s’enumeren a continuació. En el Plec de Condicions es detallen amb més
concreció els controls a realitzar.

LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR.
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES.
- Excavació:
- Control de moviments de l’excavació.
- Control del material de replè i del grau de compactat.
- Gestió de l’aigua:
- Control del nivell freàtic.
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics.
- Millora o reforç del terreny:
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora.
- Ancoratges al terreny:
- Segons norma UNE EN 1537:2001

2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS.
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS.
- Estudi geotècnic.
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o
d’agressivitat potencial.
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons
DB SE C “Seguridad Estructural Cimientos”.
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C
Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3)
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3)

3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE.
3.1 CONTROL DE MATERIALS
Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de
Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars:
- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Altres components (abans de l’inici de l’obra)
o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat)
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la
Generalitat)

o
-

Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat)

Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars:
- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)
Assaigs de control del formigó:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Modalitat 1: Control a nivell reduït
- Modalitat 2: Control al 100 %
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els
articles 72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars).
-

Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat de l’acer:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control a nivell reduït:
- Només per armadures passives.
- Control a nivell normal:
- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives.
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat.
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de
l’acer han de ser coneguts abans de formigonar.
- Comprovació de soldabilitat:
- En el cas d’existir empalmes per soldadura
Altres controls:
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades.
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat.
- Control dels equips de tesat.
- Control dels productes d’injecció.

3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ
Nivells del control de l’execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

-

Control d’execució a nivell reduït:
- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra.
Control de recepció a nivell normal:
- Existència de control extern.
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra.
Control d’execució a nivell intens:
- Sistema de qualitat propi del constructor.
- Existència de control extern.
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra.

Fixació de toleràncies d’execució.
Altres controls:
- Control del tesat de les armadures actives.
- Control d’execució de la injecció.
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres
assaigs no destructius)

4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat)
Control de la qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada.
Control de qualitat dels materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema.

Recepció de materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

-

Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la
comprovació de l’albarà.
Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre.
Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que
justifiqui l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre
te un distintiu de qualitat oficialment reconegut.
Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta.
Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat.
Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús.
Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat.

Control de qualitat de muntatge i execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control de l’apuntalament
Control de col·locació de les biguetes i revoltons
Control de la col·locació de les armadures
Control de l’abocat, compactació i curat del formigó
Control del desapuntalament

Control de qualitat de l’obra acabada
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control de nivells i replanteig
Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies.

5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A.
Control de la qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada.

Control de qualitat dels materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Certificat de qualitat del material.
Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques
no avalades pel certificat de qualitat.
Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi
reconegut per materials singulars.

Control de qualitat de la fabricació:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

-

Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha
d’incloure:
- Memòria de fabricació
- Plànols de taller
- Pla de punts d’inspecció
Control de qualitat de la fabricació:
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades
- Qualificació del personal
- Sistema de traçat adient

Control de qualitat de muntatge:
- Control de qualitat de la documentació de muntatge:
- Memòria de muntatge
- Plans de muntatge
- Pla de punts d’inspecció
- Control de qualitat del muntatge
6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA
Recepció de materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

-

Peces:
- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II)
de las peces.
Sorres
Ciments i cal
Morters secs preparats i formigons preparats
Comprovació de dosificació y resistència

Control de fàbrica:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Tres categories d’execució:
- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs
previs i control diari d’execució.
- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb
certificació d’especificacions i control diari d’execució.
- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B.

Morters i formigons de replè
(Decret 375/88 de la Generalitat)

-

Control de dosificació, barreja i posada en obra

Armadura:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control de recepció i posada en obra

Protecció de fàbriques en execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Protecció contra danys físics
Protecció de la coronació
Manteniment de la humitat
Protecció contra gelades
Trava temporal
Limitació de l’alçada d’execució per dia

7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA
Subministrament i recepció dels productes:
- Identificació del subministrament amb caràcter general:
- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica.
- Data i quantitat del subministra
- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte
- Identificació del subministra amb caràcter específic:
- Fusta serrada:
a) Espècie botànica i classe resistent.
b) Dimensions nominals
c) Contingut d’humitat
- Tauler:
a) Tipus de tauler estructural.
b) Dimensions nominals
- Element estructural de fusta encolada:
a) Tipus d’element estructural i classe resistent
b) Dimensions nominals
c) Marcat
- Elements realitzats a taller:
a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant
condicions de recolzament
b) Dimensions nominals
- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors:
a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de
registre, mètode d’aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament,
precaucions en front a mecanitzacions posteriors i informacions
complementàries.
- Elements mecànics de fixació:
a) Tipus de fixació
b) Resistència a tracció de l’acer
c) Protecció front a la corrosió
d) Dimensions nominals
e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment
plàstic per a unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer.
Control de recepció en obra:
- Comprovacions amb caràcter general:

-

-

- Aspecte general del subministrament
- Identificació del producte
Comprovacions amb caràcter específic:
- Fusta serrada
a) Espècie botànica
b) Classe resistent
c) Toleràncies en les dimensions
d) Contingut d’humitat
- Taulers:
a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat
b) Toleràncies en les dimensions
- Elements estructurals de fusta laminada encolada:
a) Classe resistent
b) Toleràncies en les dimensions
- Altres elements estructurals realitzats en taller:
a) Tipus
b) Propietats
c) Toleràncies dimensionals
d) Planeïtat
e) Contrafletxes
- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors:
a) Certificació del tractament
- Elements mecànics de fixació:
a) Certificació del material
b) Tractament de protecció
Criteri de no acceptació del producte

8. TANCAMENTS I PARTICIONS
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada.
Subministra i recepció de productes:
- Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord amb les especificacions de projecte.
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució
dels possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments.
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts
singulars)
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor.
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua.

9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS
Control de qualitat de la documentació del projecte:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant
de manera expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso
de Incendio”.

Subministra i recepció de productes:

(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Es comprovarà la existència de marcat CE.
Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull
en el “REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació
dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves
propietats de reacció i de resistència front al foc.

Control d’execució en obra:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis.
Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així
com la seva ubicació i muntatge.
Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i
subjecció.
Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers:
característiques i muntatge.
Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge.
Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers.
Prova de funcionament dels detectors i de la central.
Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central.

10. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Subministrament i recepció de productes:
- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la
garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes
exigides pel CTE.
- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves
característiques dimensionals i la seva densitat aparent.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1.
- L’element haurà d’anar protegit.
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic.
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués.

11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada.
Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1
“Protección frente a la Humedad”.

-

Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta.

12. SUBSISTEMA
CALEFACCIÓ

DE

CONTROL

AMBIENTAL.

INSTAL·LACIONS

TÈRMIQUES

DE

Control de qualitat de la documentació del projecte:
-

El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera
expressa el compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”.

Subministra i recepció de productes:
-

Es comprovarà la existència de marcat CE.

Control d’execució en obra:
-

Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions.
Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums.
Característiques i muntatge de les calderes.
Característiques i muntatge dels terminals.
Característiques i muntatge dels termòstats.
Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al
menys, en 4 hores.
Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de
fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores.

13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.
Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Replanteig i ubicació de maquines.
- Replanteig i traçat de canonades i conductes.
- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores.
- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre
suports.
- Verificar característiques i muntatge dels elements de control.
- Proves de pressió hidràulica.
- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material
d’aïllament.
- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils.
- Connexió a quadres elèctrics.
- Proves de funcionament (hidràulica i aire).
- Proves de funcionament elèctric.
14. SUBSISTEMA SUBMINISTRAMENTS. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA
Control de qualitat de la documentació del projecte:

-

El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.

Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules.
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes.
- Proves de les instal·lacions:
- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha
variar en, al menys, 4 hores.
- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha
variar en, al menys, 4 hores.
- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària:
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes
estimades en funcionament simultani.
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament.
d) Mesura de temperatures a la xarxa.
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la
seva sortida i en les aixetes.
- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes.
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió).
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el
funcionament dels desguassos).
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores.

15. SUBSISTEMA SUBMINISTRAMENTS. INSTAL·LACIONS DE GAS
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.
Subministra i recepció de productes:
- Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a las especificacions de projecte.
- Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat).
- Passos de murs y forjats (col·locació de passatubs i vaines).
- Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.).
- Distribució interior canonada.
- Distribució exterior canonada.
- Vàlvules i característiques de muntatge.
- Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica.
16. SUBSISTEMA EVACUACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües
residuals.
Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà la existència de marcat CE.

Control d’execució en obra:
- Execució de acord a las especificacions de projecte.
- Comprovació de vàlvules de desguàs.
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics.
- Comprovació de muntatge de canals i embornals.
- Comprovació del pendent dels canals.
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació.
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació.
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous).
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control.
- Prova estanqueïtat parcial.
- Prova d’estanquitat total.
- Prova amb aigua.
- Prova amb aire.
- Prova amb fum.
17. SUBSISTEMA EVACUACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS.
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.
Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació.
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes.
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes.
- Prova de mesura d’aire.
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:
- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges.
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum.
- Proves i posada en marxa (manual i automàtica).

18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera
expressa el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les
Instruccions Tècniques Complementàries.
Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments,
terres, etc.
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i
suports.
- Situació de punts i mecanismes.
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada.

-

-

Subjecció de cables i senyalització de circuits.
Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i
potència).
Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament)
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.
Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.
Quadres generals:
- Aspecte exterior i interior.
- Dimensions.
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics,
diferencials, relès, etc.)
- Fixació d’elements i connexionat.
Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions.
Connexionat de circuits exteriors a quadres.
Proves de funcionament:
- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra.
- Comprovació d’automàtics.
- Encès de l’enllumenat.
- Circuit de força.
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida.

Tàrrega, juliol de 2018

Víctor Pérez-Pallarès i Luque
Arquitecte
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A OBRES D’URBANITZACIÓ I OBRA CIVIL

Aquest Plec de Condicions Tècniques comprèn el conjunt de característiques que hauran de
complir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col.locació a
l'obra i les que hauran de manar l'execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i obres
accessòries i dependents. Per a qualsevol tipus d'especificació no inclosa en aquest Plec es
tindrà en compte el que indiqui la normativa esmentada a l'apartat 16.
Aquest Plec està constituït pels següents capítols:
Capítol I
: Condicions generals.
Capítol II
: Unitats d'obra civil.
Capítol III
: Unitats d'obra de plantació i jardineria.
Capítol IV
: Unitats d'obra de distribució d'energia elèctrica i enllumenat públic.
Capítol V
: Unitats d'obra de xarxa telefònica i altres serveis.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAPÍTOL I
1. CONDICIONS GENERALS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.

Documents de Projecte.
Replanteig de les Obres.
Materials.
Desviaments provisionals.
Abocadors.
Explosius.
Servituds i serveis afectats.
Preus unitaris.
Partides alçades.
Termini de garantia.
Conservació de les Obres.
Disposicions aplicades.
Existència de trànsit durant l'execució de les Obres.
Interferència amb altres Contractistes.
Existència de servituds i serveis soterrats.
Desviament de serveis.
Mesures d'ordre i seguretat.
Abonament d'unitats d'obra.
Control d'unitats d'obra.
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CAPÍTOL I
1.1. DOCUMENTS DEL PROJECTE
El Projecte consta dels següents documents:
- Document núm. 1
- Document núm. 2
- Document núm. 3
- Document núm. 4

: Memòria i Annexos.
: Plànols.
: Plec de Condicions Facultatives.
: Pressupost.

El contingut d'aquests documents s'haurà detallat a la Memòria.
El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i només als Plànols o viceversa, haurà de
ser executat com si hagués estat exposat ambdós documents, sempre que, a criteri del director,
quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents, i aquestes tinguin preu al
Contracte.
1.2. REPLANTEIG DE LES OBRES
El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la
correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. També haurà de
materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall, que la Direcció consideri necessaris per a
l'acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà
d'obra, necessaris per a aquest treballs, aniran a càrrec del contractista.
1.3. MATERIALS
Si les procedències dels materials són fixades als documents contractuals el
contractista haurà d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització
explícita del director de l’obra.
Si per no acomplir les prescripcions del Present Plec es rebutgen materials procedents
de l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents
informatius, el contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials, que compleixin les
prescripcions, sense que, per això, tingui dret a un nou preu unitari.
El contractista obtindrà, al seu càrrec, l'autorització per a l'ús de préstecs, anant, també,
al seu compte totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin.
El contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb la suficient antelació, les
procedències dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades
necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat.
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l'obra materials la procedència dels
quals no hagi estat aprovada pel director.
1.4. DESVIAMENTS PROVISIONALS
El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, els
camins i accessos provisionals per als desviaments que imposin les obres, en relació al tràfic
general i als accessos dels confrontals, d'acord amb el que es defineix al Projecte o amb les
instruccions que rebi de la Direcció.
Els materials i les unitats d'obra, que comporten les esmentades obres provisionals,
acompliran totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives.
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Aquestes obres seran d'abonament amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu
figurin al Pressupost o, en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de Contracte.
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de
les obres, a criteri de la Direcció, no seran d'abonament, i en aquest cas, serà conveniència del
contractista facilitar o accelerar l'execució de les obres.
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, tal com accessos, pujades, ponts
provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior de l'obra, per a transport dels materials,
per a accessos i circulació de personal de l'administració, o per a visites d'obra. Malgrat tot el
contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de
circulació.
La conservació, durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals, serà a
càrrec del contractista.
1.5. ABOCADORS
Ni el fet que la distància als abocadors sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi
feta en la justificació del preu unitari, que s'inclou als annexos de la Memòria, ni l'omissió en
l'esmentada justificació de l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per
al.legar modificació del preu unitari que apareix al quadre de preus, o dir, que la unitat d'obra
corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre que als
documents contractuals es fixi que la unitat inclou el transport a l'abocador.
Si als mesuraments i documents informatius del projecte es suposa que el material
obtingut de l'excavació de l'aplanament, fonaments o rases, ha d'utilitzar-se per a terraplè,
rebliments, etc., i la Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material per no acomplir les condicions
del present Plec, el contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors sense dret
a cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del
Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent a préstecs.
El director de les Obres podrà autoritzar abocadors a les zones baixes de les parcel.les,
amb la condició que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les
despeses de l'esmentada extensió i compactació dels materials seran a compte del contractista,
i es consideraran incloses als preus unitaris.
1.6. EXPLOSIUS
L'adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de
metxes, detonadors i explosius es regirà per les disposicions vigents a l'efecte, completades
amb les instruccions que figurin al Projecte o dicti la Direcció d'Obra.
Anirà a càrrec del contractista l'obtenció de permisos, llicències per a la utilització
d'aquests mitjans, així com el pagament de les despeses que els esmentats permisos
comportin.
El contractista estarà obligat a l'acompliment estricte de totes les normes existents en
matèria d'explosius i d'execució de voladures.
La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que
consideri perillosos, encara que l'autorització dels mètodes utilitzats no allibera al contractista de
la responsabilitat dels damnatges causats.
El contractista subministrarà i col.locarà els senyals necessaris per a advertir el públic
dels seu treball amb explosius. Llur emplaçament i estat de conservació garantiran, en
qualsevol moment, llur perfecta visibilitat.
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En tot cas, el contractista serà responsable dels damnatges que es derivin de la
utilització d'explosius.
1.7. SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS
Malgrat tot, el contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la
localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats, que la Direcció consideri
convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé els treballs li seran
abonats, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte al Pressupost o per
unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Q. núm. 1.
1.8. PREUS UNITARIS
El preu unitari que apareix en lletra a Quadre de Preus núm.1, serà el que s'aplicarà als
mesuraments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules
Administratives Generals", els preus unitaris que figuren al Quadre de Preus núm.1 inclouen
sempre llevat prescripció expressa en contra d'un document contractual: subministrament (fins i
tot drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i utilització de tots els
materials usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra,
maquinària, mitjans auxiliars ferramentes, instal.lacions, normalment o incidentalment
necessàries per a acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes.
La descomposició dels preus unitaris que figura al Quadre de Preus núm.2 és
d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes; el contractista no podrà reclamar
modificació dels preus en lletra del Quadre núm.1 per a les unitats totalment executades, per
errades i omissions a la descomposició que figura al Quadre de preus núm. 2.
La descripció de les operacions i els materials necessaris per executar cada unitat
d'obra, que figura als corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva. Per això les
operacions o materials no relacionats, però necessaris per executar la unitat d'obra en la seva
totalitat, formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari
corresponent.

1.9. PARTIDES ALÇADES
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" als Pressupostos Parcials o
Generals, es pagaran íntegrament al contractista, un cop realitzats els treballs als quals
corresponen.
Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus núm.1 i, si
no n’hi ha, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus.
En cas d'abonament "segons factura", el contractista tindrà en compte, al càlcul de la
seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que
s'abonarà únicament l'import de les factures.
1.10. TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia de l'obra s’entendrà a totes les obres executades sota el mateix
Contracte (obra principal, balisatge, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat,
instal.lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).
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1.11. CONSERVACIÓ DE LES OBRES
Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs de neteja, acabats, entreniments,
reparació i tots aquells treballs que siguin necessaris a mantenir les obres en perfecte estat de
funcionament i policia. L'esmentada conservació s'extén a totes les obres executades sobre el
mateix Contracte (obra principal, balisatge, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat,
instal.lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).
1.12. DISPOSICIONS APLICABLES
És normativa aplicable a l’execució dels contractes:
- El Plec de Condicions Particulars que s’estableixi en el seu cas.
- El Plec de Condicions aprovat pel Consell Comarcal de l’Urgell.
- La Llei 13/1995 de 18 de maig de Contractes de les Administracions Públiques i disposicions
que despleguin.
- La regulació específica de la Generalitat de Catalunya i especialment el Decret 179/1995 de
13 de juny.
- El Reglament general de contractació de l’Estat (D. 3410/65, de 25 de novembre), en el que no
s’oposi a la Llei de contractes de les administracions públiques.
- Les Ordenances i les Bases d’execució del Pressupost.
-Normativa general sobre Seguretat i Higiene del Treball, i en particular el Reial Decret 555/86,
de 21 de febrer sobre estudi i pla de seguretat i higiene en el treball.
-Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerants hidràulics, aprovat per Ordre
Ministerial, de 9 d'abril de 1964.
- Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de construcció,
aprovat per Ordre de la Presidència del Govern, de 27 de gener de 1972 (BOE núm. 28 de 2 de
febrer de 1972).
- Instrucción EHE-98 . Instrucció de Formigó Estructural, aprovat per RD 2661/98 d’11 de gener
de 1998.
- Instrucció relativa a les accions a considerar al Projecte de ponts de carreteres, aprovada per
Ordre, de 26 de febrer de 1972 (BOE núm.93 de 18 d'abril de 1972).
- Instrucció H.A. 61 per a estructures de formigó armat i Instrucció E.M. 62 per a estructures
d'acer, del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y el Cemento, en aquells punts no
especificats al present Plec o les Instruccions Oficials.
- Normes UNE declarades d'acompliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de
1967 i d'11 de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i,
complementàriament, la resta de les Normes UNE.
- Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sol "José Luis Escario". Normes DIN.
ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades en un document
contractual.
- Nou Reglament Electrònic de Baixa Tensió, aprovat per Decret 2.413 / 1973, de 20 de
setembre.
- Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió. Decret 3151 / 68, de 28 de novembre.
- Reglament Electrotècnic d'Estacions Transformadores del 23.2.1949. Seran també vigents, i
es tindran en compte especialment, totes les Normes vigents de les Companyies de Serveis
Afectats (Aigua, Electricitat, Telèfons i Gas).
- Llei 25 / 88 de Carreteres de l'Estat, de 29 / 07 / 88, B.O.E. 30 / 07 / 88.
- Reglament de Carreteres 08 / 02 / 1977.
- Llei de Carreteres de la Generalitat Llei 16 / 1985.
- Codi de circulació vigent.
- Decret 2 / 1964, de 4 de febrer sobre Clàusules de revisió de preus.
- Decret 136 de la Presidència del Govern, de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les
taxes dels laboratoris del Ministeri d'Obres Públiques.
- Condicions perceptives a les Obres d'abastament d'aigua, Decret 17.5.1940.
- Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura de 1960.
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- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciment RC-75: BOE de 28
d'agost del 1975.
- Plec General de Condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó
de l'Associació Tècnica de Derivats del Ciment.
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua (28 de juliol
de 1974).
- NTE Normes Tecnològiques de l'Edificació.
- MV-201. Norma MV 201 / 1972: Murs resistents de fàbrica de totxana.
- Normes MV i "Instruccions Enllumenat Urbà". 1965 MOPU
- La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova
legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del
Contracte.
En cas de contracció o simple complement de diverses normes es tindran en compte,
en tot moment, les condicions més restrictives.
1.13. EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
L'existència de determinats vials, que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de
les obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del contractista.
El contractista programarà l'execució de les obres de manera que les interferències
siguin mínimes, i, si escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris,
sense que això sigui motiu d'increment del preu del Contracte.
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes, i per la conservació dels vials de
servei esmentats, es consideraran incloses als preus del Contracte, i en cap moment podran
ser objecte de reclamació. En cas que l'anterior impliqui la necessitat d'executar determinades
parts de les obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en
l'apartat anterior.
1.14. INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES
El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de
les obres, sigui possible realitzar treballs de jardineria, obres complementàries, com poden ser
execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el contractista,
acomplirà les ordres de la Direcció, referents a l'execució de les obres, a fi de delimitar zones
amb determinades unitats d'obra totalment acabades, per tal d'endegar els treballs
complementaris esmentats.
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost
deguts a l'esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus del Contracte, i no
podran ser, en cap moment, objecte de reclamació.
1.15. EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS SOTERRATS
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds
de qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui
l'execució simultània de les Obres i substitució o reposició de serveis afectats, el contractista
estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la realització dels treballs, de manera que
s'eviti la possible interferència i risc de qualsevol tipus.
El contractista sol.licitarà, a les diferents entitats subministradores o propietaris de
serveis, plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les
canonades dels serveis soterrats mitjançant treballs d'execució manual. Les despeses
originades a les disminucions de rendiment originades es consideraran incloses als preus
unitaris, i no podran ser objecte de reclamació.
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1.16. DESVIAMENT DE SERVEIS
Abans de començar les excavacions, el contractista, fonamentat en els plànols i dades
que disposi, o mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el
terreny els serveis i les instal.lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els
treballs per no fer-los malbé, i assenyalar aquells que, en darrer terme, consideri necessari
modificar.
Si el tècnic director es mostra conforme, sol.licitarà a l'empresa i als organismes
corresponents la modificació d'aquestes instal.lacions. Aquestes operacions es pagaran
mitjançant factura. En cas d'existir una partida per a abonar els esmentats treballs, el
contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses
corresponents a pagaments per Administració, ja que s'abonarà únicament l'import de les
factures.
Malgrat tot, si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten
la col.laboració del contractista, aquest haurà de prestar l’ajuda necessària.
1.17. MESURES D'ORDRE I SEGURETAT
El contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a
la bona i segura marxa dels treballs.
En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant
l'execució de les obres de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o que
es puguin causar altres persones o entitats.
1.18. ABONAMENT D'UNITATS D'OBRA
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord
amb el Quadre de Preus núm.1 s’entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment
acabades.
En el càlcul de la proposició econòmica, s'haurà de tenir en compte que qualsevol
material o treball necessari per al correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el
perfecte funcionament de la unitat executada en relació a la resta d'obra realitzada, es
considerarà inclòs en els preus unitaris del Contracte, i no podran ser objecte de sobrepreu.
L'ocasional omissió dels esmentats elements en els documents del Projecte no podrà
ser objecte de reclamació, ni de preu contradictori, per considerar-los expressament inclosos
als preus del Contracte.
1.19. CONTROL D'UNITATS D'OBRA
La Direcció d'obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de
qualitat de les unitats d'obra, i escollirà el que sigui més adient per a les condicions de l'obra.
El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, amb
la sol.licitud prèvia de la Direcció Facultativa de les obres, d'acord amb el següent esquema de
funcionament:
1) A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls que
s'abonaran sempre a partir dels preus unitaris acceptats.
2) Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les obres i a
l'empresa constructora. En cas de resultats negatius, s'anticiparà la comunicació
telefònicament, a fi de prendre les mesures necessàries amb urgència.
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CAPÍTOL II
2. UNITATS D'OBRA CIVIL
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.

Materials bàsics.
Esbrossada i neteja del terrenys.
Excavacions a qualsevol tipus de terreny.
Terraplens.
Demolicions i reposicions.
Subbase granular.
Base granular.
Paviments.
Excavació i rebliment de rases i pous.
Vorades prefabricades.
Formigons.
Acer.
Pavimentació de voreres.
Canonades de formigó.
Tronetes i pous de registre.
Drenatges.
Embornals i buneres.
Obres de fàbrica de totxana.
Accessos i connexions amb vials existents.
Abastament d'aigües.
Senyalització i balisament.
Aplicació de la Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals.
Altres unitats no especificades en aquest Plec.
CAPÍTOL II
UNITATS D'OBRA CIVIL

2.1. MATERIAL BÀSICS
Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres, seran de
primera qualitat i compliran les especificacions que s'exigeixen als materials del Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del MOPU (juliol 1976) i
d’Instruccions, Normes i Reglaments de la legislació vigent, esmentades a l'article 1.16 del
present Plec.
2.2. ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS
Definició
Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent a extreure i
retirar, de les zones designades, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes,
escombraries, o qualsevol altre material no desitjable.
La seva execució inclou les operacions següents:
- Excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada.
- Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada.
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre
el particular, inclouen els corresponents documents del Projecte.
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Execució de les obres.
Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries, per a
aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les estructures
existents, d'acord amb el que, sobre això, ordeni l'encarregat facultatiu de les obres, el qual
designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes.
Per a disminuir al màxim el deteriorament dels arbres, que calgui conservar, es
preocuparà que, els que s'han d'aterrar caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan
sigui necessari evitar damnatges a d'altres arbres, en el trànsit per carretera o ferrocarril, o a
estructures properes, els arbres s'aniran trossejant per llur brancada i tronc progressivament. Si
per tal de protegir aquest arbres o altra vegetació destinada o romandre en un lloc, es precisa
aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que,
sobre el particular, ordeni l’encarregat facultatiu de les obres.
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de
diàmetre, seran eliminades fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50 cm)
per sota de l'esplanada.
Del terreny natural sobre el qual s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran totes les
soques o arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi que no en quedi cap
dintre del ciment del terraplè, ni a menys de quinze centímetres (15 cm) de profunditat sota la
superfície natural del terreny.
També s'eliminaran sota els terraplens de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta
centímetres (50 cm) per sota de l'esplanada.
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després
es tallaran en trossos adequats i, finalment, s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat,
separats del munts que han de ser cremats o llençats. La longitud dels trossos de fusta serà
superior a tres metres (3 m), si ho permet el tronc. Ara bé, abans de procedir a tallar arbres, el
contractista haurà d'obtenir els conseqüents permisos i autoritzacions, si s'escau, i aniran a
càrrec seu qualsevol tipus de despesa que ocasioni el concepte esmentat.
Els treballs es realitzaran de forma que produeixen la menor molèstia possible als
ocupants de les zones pròximes a les obres.
Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevulla
classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna
altra forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament.
La retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada es farà com es diu a
continuació:
Tots els subproductes, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb
el que, sobre això, ordeni el facultatiu encarregat de les obres. Els materials no combustibles
seran retirats pel contractista de la manera i als llocs que assenyali el facultatiu encarregat de
les obres.
Mesurament i abonament.
S'acomplirà, en tot moment, el que es prescriu al F.G.3.
El mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment
esbrossats, i exemples de material.
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El preu inclou la càrrega i el transport a l'abocador dels materials, i totes les operacions
esmentades a l'apartat precedent.
Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra
vegetal.
Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran a les zones que
indiqui la Direcció de les Obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes
terres es mesuraran i s'abonaran al preu de l'excavació, en qualsevol tipus de terreny. El
transport a l'abocador, o a l'amàs intermedi esmentat, es considerarà inclòs en els preus
unitaris del Contracte.
2.3. EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY
Les excavacions s'executaran d'acord amb el plànols del Projecte, i amb les dades
obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall, i les ordres de la Direcció
de les obres.
La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de les
zones de desmunt, així com llur repàs i l'execució de cunetes provisionals o definitives. La
rectificació dels talussos, ja esmentada, s'abonarà al preu d'excavació del Quadre de Preus
núm.1.
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran
per a deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per endegar la col.locació
de la sub-base granular, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si l'explanada no
acompleix les condicions de capacitat portant necessàries, el director de les obres podrà
ordenar una excavació addicional en sub-rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el
mateix preu definitiu per a totes les excavacions.
Les excavacions es consideraran no classificades, i es defineixen amb un preu únic per
a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial de talussos en roca, definida a l'article 322 del
P.G.3. s'abonarà al preu únic definit d'excavació.
Si durant les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol
causa, s'executaran els treballs d'acord amb les indicacions existents a la normativa indicada a
l'article 1.16. i es consideraran inclosos en els preus d'excavació.
Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevulla distància. Si a criteri
del Director de les Obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es
transportaran a l'abocador, i no seran motiu de sobrepreu el possible increment de distància de
transport. El Director de les Obres podrà autoritzar l'abocament de materials a determinades
zones baixes i parcel.les assumint el contractista l'obligació d'executar els treballs d'estesa i
compactació, sense reclamar compensació econòmica de cap tipus.
El rebliment de parcel.les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més
pròximes.
2.4. TERRAPLENS
Consisteix en l'estesa i compactació de materials terrencs procedents d'excavacions o
préstecs. Els materials per a formar terraplens acompliran les especificacions de PG3.
L'equip necessari per a efectuar la seva compactació el determinarà l’encarregat
facultatiu, en funció de les característiques del material a compactar segons el tipus d'obra.
El contractista podrà utilitzar un equip diferent, per això necessitarà l'autoritzacó del
facultatiu director, que sols la considerarà quan, amb l'equip proposat pel contractista, obtingui
10
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la compactació requerida, al menys, al mateix grau que amb l'equip proposat pel facultatiu
encarregat.
El ciment del rebliment es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir
discontinuïtats a les superfícies, efectuant els treballs necessaris de repàs i compactació.
A continuació s'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït
perquè, amb els mitjans disponibles, s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació
exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes, i si no ho fossin
s'aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats per a
això.
No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent
acompleixi les condicions exigides, i per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat
facultatiu. En cas que la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no
s'estendrà la següent.
Mesurament i abonament
Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executat i compactat al seu
perfil definitiu, mesurat per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs.
El material a utilitzar serà en algun cas, provinent de l'excavació a la traça: en aquest
cas el preu del rebliment inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i
anivellació.
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació,
càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec
corresponent.
Mesurament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per
diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs.
No són abonables els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que
prèviament s'hagin fixat en aquest Projecte.
Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén metre cúbic d'excavació
el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar.
S'entén per volum de terraplè, o rebliment, el que correspon a aquestes obres, després
d'executades i consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions.
Advertència sobre els preus de les excavacions
A més del que s'especifica als articles anteriors, hi ha d'altres on es detalla la forma de
l'execució de les excavacions, haurà de tenir-se en compte el següent:
El contractista, quan executi
les excavacions, s'atindrà sempre als plànols i
instruccions del facultatiu. En cas que l'excavació a executar no fos suficientment definida,
sol.licitarà l'aclariment necessari abans de procedir a la seva execució. Per tant, no seran
d'abonament els despreniments ni els augments de seccions no previstos al Projecte o fixats
pel director facultatiu.
Contràriament, si seguint les instruccions del facultatiu, el contractista executés menor
volum d'excavació que el que hauria de resultar de tots els plànols, o de les prescripcions
fixades, sols es considerarà d'abonament el volum realment executat.
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En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, fins i tot
resultants dels despreniments, s'hauran de reomplir amb el mateix tipus de material, sense que
el contractista rebi, per això, cap quantitat addicional.
En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el
contractista s'atendrà al que decideixi el director facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de
valoració del pressupost, figuri als pressupostos parcials del Projecte.
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i
despeses ja indicades, tots els auxiliars i complementaris, com són:
Instal.lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força,
subministrament d'aigües, ventilació, utilització de qualsevulla classe de maquinària amb totes
les despeses i amortitzacions, etc. així com els entrebancs produïts per les filtracions o per
qualsevol altre motiu.
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic sempre que els préstecs
s'obtinguin d'excavació de parcel.les del polígon. El director de les obres podrà autoritzar
l'excavació a determinades, parcel.les a fi d'obtenir materials de préstecs. L'esmentada
excavació de préstecs a les parcel.les, en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel.les per
dessota de les cotes de les voreres més pròximes.
Els terraplens, considerats al P.G.3. com a rebliments localitzats (art. 332) o pedraplens
(art.331) s'executaran d'acord amb el P.G.3. però es mesuraran i abonaran com les unitats de
terraplè.
Terraplè de sòls sel.leccionats de préstecs exteriors al polígon.
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors
al polígon, el preu del terraplè inclourà el cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a
qualsevulla distància, estesa, humectació, compactació, anivellació i la resta d'operacions
necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè.
El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències
que siguin necessàries i abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació
del director de les obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és
suficient.
2.5. DEMOLICIONS I REPOSICIONS
Definició
Es defineix com demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que
obstaculitzin la construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer, per donar per
finalitzada l'execució de l'obra.
La seva execució inclou les operacions següents:
- Enderrocament o excavació de materials.
- Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o amàs definitiu.
- Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que
ens ocupa, inclouen la resta dels documents del Projecte.
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Execució de les obres
L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes
operacions s'efectuen amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de
seguretat suficients i evitar damnatges a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni el
facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s'hagin de
conservar intactes, així com els llocs d'amàs i la forma de transport d'aquells.
Mesurament
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus núm.1.
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camions de transport a l'abocador o lloc
d'utilització, així com la manipulació dels materials i mà d'obra necessària per a la seva
execució.
Sols seran d'abonament les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran els
trencaments de canonades, de qualsevulla manera formal.
El contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs,
consideri de possible utilització o d'algun valor, al lloc que els hi assigni el director facultatiu de
l'obra.
Reposicions
S'entén per reposicions, les reconstruccions d'aquelles fàbriques que hagi estat
necessari enderrocar per a l'execució de les obres, i s'han de realitzar de tal forma que les
esmentades fàbriques han de quedar en les mateixes condicions que abans de començar les
obres. Les característiques d'aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el
mateix grau de qualitat i textura.
La demolició s'abonarà als preus corresponents del Quadre de Preus núm.1. Les
reposicions s'abonaran als preus del Quadre de Preus núm.1. com si es tractés d'obres de nova
construcció.
2.6. SUBBASE GRANULAR
Condicions generals
Els materials a utilitzar a les subbases granulars seran àrids naturals o procedents del
picament i trituració de pedra de pedrera o grava natural, sorres, sols seleccionats o materials
locals exempts d'argila, marga o altres matèries estranyes.
En tot moment s'acompliran les especificacions de PGM 3. Abans de col.locar la
subbase granular es comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs de repassada i
compactació de l'esplanada, i s'executaran els assaigs necessaris.
Els percentatges d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes, i es
comprovaran els pendents transversals de la plataforma.
Mesurament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metre cúbic realment executat i compactat, mesurat sobre
els plànols del Projecte.
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El preu inclourà la preparació de la superfície d'assentament, el cànon d'extracció,
càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar
completament acabada la unitat.
2.7. BASE GRANULAR
S'acompliran, en tot moment, les especificacions del PG3 (article 501).
Abans de col.locar la capa de base granular es comprovarà, amb especial atenció, la
qualitat dels treballs de repassada i compactació de la capa de subbase, i s'executaran els
assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i la superfície de sub-base seran els
correctes, i es comprovaran els pendents transversals.
En el cas d'emprar base d'origen granítica es comprovarà el grau de fiabilitat de l’àrid,
mitjançant assaig CBR o similar i en tot moment l'índex CBR serà > 80.
Mesurament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metre cúbic realment executat i compactat, mesurat sobre
els plànols del Projecte.
El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta
d'operacions necessàries per a deixar completament acabada la unitat.
2.8. PAVIMENTS
Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de
base, es comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de repassada i compactació
de l'esmentada capa de base i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat
del material i de la superfície de base seran els correctes i es comprovaran els pendents
transversals.
2.8.1. Asfàltics
Les mescles asfàltiques en calent seran aprovades per a llur ús per l’encarregat
facultatiu, i llur qualitat, característiques i condicions s'ajustaran a la Instrucció pel Control de
Fabricació i posta 1975, sobre ferms flexibles (OM 21.3.1963). Acompliran, en tot moment les
especificacions del PG3.
Es mesuraran i abonaran per Tones (tn.) calculades a partir dels metres quadrats (m2)
de paviment executat, i amb el gruix definit als plànols del Projecte i la densitat real obtinguda
als assaigs.
Els preus inclouran l'execució dels regs d'imprimació i adherència, segons
especificacions del PG3, i de tota l'obra de pavimentació, fins i tot el transport, fabricació,
estesa, compactació i els materials (àrids, lligants, filler i possibles additius).
2.8.2. Altres paviments
Quant a les especificacions dels materials a emprar, les seves dosificacions, l'equip
necessari per a l'execució de les obres, la forma d'executar-les, així com el mesurament i
l’abonament de les unitats referides al tipus de paviment, tals com tractaments superficials,
macàdams o paviments de formigó, s'estarà, en tot moment, acomplint el que disposa el P.G.3,
llevat del lligants, que es consideraran sempre inclosos a la unitat d'obra definida.
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2.9. EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES I POUS
La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per a
obrir les rases definides per a l'execució del clavagueram, abastament d'aigua, la resta de les
xarxes de serveis, definides al present Projecte, i les rases i pous necessaris per a fonaments o
drenatges.
Les excavacions s'executaran d'acord amb els especificacions del P.G.3, i els plànols
del Projecte amb les dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els plànols de detall
i les ordres de la Direcció de les Obres.
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sols preu per
a qualsevol tipus de terreny.
L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca, definida a l'article 322
del PG3 s'abonarà al preu únic definit d'excavació.
Si durant l'excavació de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per
qualsevulla causa, s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost
de les esmentades operacions estarà comprès en els preus d'excavació.
El preu de les excavacions comprèn també les entubacions que siguin necessàries i el
transport de les terres a l'abocador, a qualsevol distància. La Direcció de les Obres podrà
autoritzar, si es possible, l'execució de sobreexcavacions per
evitar les operacions
d'apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de
les rases s'abonarà per metres cúbics (m3) excavats d'acord amb la medició teòrica dels
plànols del Projecte.
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i l'ús de tots els
materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució: la neteja i esbrossada de
tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües: la
construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport, dels productes extrets,
al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador; indemnitzacions a qui calgui, i arranjament de les àrees
afectades.
A l'excavació de rases i pous serà d'aplicació l'advertència sobre el preus de les
excavacions, esmentada a l'article 2.3. del present Plec.
Quan durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, amb independència
que aquest s'hagin contemplat o no al Projecte, els treballs s'executaran fins i tot amb mitjans
manuals per no fer malbé aquestes instal.lacions. L L'excavació es completarà amb el calçat o
penjat en bones condicions de les tuberies d'aigua, gas, clavegueram, instal.lacions elèctriques,
telefòniques, etc. o amb qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista
tingui cap dret a pagament per aquests conceptes.
El rebliment de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als
terraplens (apartat 2.4.). El contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris
i reduirà el gruix de les tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de
sobrepreu.
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per al
rebliment, s'obtindran els materials necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent
d'abonament els treballs d'excavació i transport dels esmentats materials de préstecs, i trobantse inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al Quadre de Preus núm.1.
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En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar
s'abonarà segons preu d'excavació de préstecs exteriors al polígon, definit al Quadre de Preus
núm.1.
El preu de les excavacions comprèn també les entubacions que siguin necessàries i el
transport de les terres a l'abocador, a qualsevol distància. La Direcció de les obres podrà
autoritzar, si és possible, l'execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions
d'apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de
les rases s'abonarà per metres cúbics (m3) excavats d'acord amb la medició teòrica dels
plànols del Projecte.
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i l'ús de tots els
materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució: la neteja i esbrossada de
tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües: la
construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes extrets
al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador; indemnitzacions a qui calgui, i arranjament de les àrees
afectades.
A l'excavació de rases i pous serà d'aplicació l'advertència sobre els preus de les
excavacions, esmentada a l'article 2.3. del present Plec.
Quan durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, amb independència
que aquests s'hagin contemplat o no al Projecte, els treballs s'executaran fins i tot amb mitjans
manuals, per a no fer malbé aquestes instal.lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o
penjat en bones condicions de les tuberies d'aigua, gas, clavegueram, instal.lacions elèctriques,
telefòniques, etc. o amb qualsevol altre servei, que calgui descobrir, sense que el contractista
tingui cap dret a pagament per aquests conceptes.
El rebliment de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als
terraplens (apartat 2.4). El contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i
reduirà el gruix de les tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de
sobrepreu.
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur
rebliment, s'obtindran els materials necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent
d'abonament els treballs d'excavació i transport dels esmentats materials de préstecs, i trobantse inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al Quadre de Preus núm.1.
En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar
s'abonarà segons preu d'excavació de préstecs exteriors al polígon, definit al Quadre de Preus
núm.1.2.10.
VORADES PREFABRICADES
Definició: És un element resistent prefabricat que, col.locat sobre una base adequada, delimita
una calçada o una vorera.
Procedència: Aquest tipus de vorera prové de fàbriques especialitzades.
Característiques generals: Les característiques generals seran les definides als plànols del
Projecte. Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les
especificades, sempre que siguin aprovades per la Direcció d'Obra.
Normes de qualitat: Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular
diamantada als vint-i-vuit dies (28): mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre
quadrat (350 kg / cm2).
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Desgast per fregament:
- Recorregut: mil metres (1.000 m)
- Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg / cm2)
- Abrasiu: Carborundum un gram per centímetre quadrat (1gr / cm2) (per via humida)
- Desgast mig en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc milímetres (2.5 mm)
- Resistència a flexo-compressió: seixanta a vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 a
80 Kg / cm2)
Recepció
Es rebutjaran a l'amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al
transport. No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les
dimensions assenyalades a les característiques generals amb unes toleràncies de més menys
un centímetre (+/- 1 cm.).
Mesurament
S'abonaran per metre lineal (ml) col.locat i totalment acabat, exclòs el formigó de base
necessari. Aquest formigó s'abonarà al preu corresponent al Quadre de Preus núm.1.
2.11. FORMIGONS
Es consideren els següents tipus de formigons:
- Formigó H-100 de cent quilograms (100 Kg) de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies.
- Formigó H-125 de cent vint-i-cinc quilograms (125 Kg) de resistència característica a vint-i-vuit
(28) dies.
- Formigó H-150 de cent cinquanta quilograms (150 Kg) de resistència característica a vint-i-vuit
(28) dies.
- Formigó H-175 de cent setanta-cinc quilograms (175 Kg) de resistència característica a vint-ivuit (28) dies.
- Formigó H-200 de dos-cents quilograms (200kg) de resistència característica a vint-i-vuit (28)
dies.
Tots els formigons acompliran EHE-98, considerant com a definició de resistència
característica la d'aquesta Instrucció.
Tots el formigons seran vibrats mitjançant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles
vibrants.
Es fabricarà, sempre, amb formigonera, sent el període de batut superior a un minut (1')
i inferior al minut i mig (1'30"), i de tal forma que la consistència del formigó sigui totalment
uniforme en cada barreja.
A més de les Prescripcions de EHE-98 es tindran en compte les següents:
La instal.lació de transport i posada a l'obra es farà de tal forma que el formigó no perdi
compactació ni homogeneïtat.
No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre
cinquanta centímetres (1.50 m) ni distribuir-ho amb pala a gran distància.
Queda prohibit l'ús de canaletes o trompes per al transport o per a la posada a l'obra
del formigó, sense l'autorització del facultatiu encarregat.
No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les
característiques del formigó. Per al formigonament, en temps fred o calorós, se seguiran les
prescripcions de l'EHE-98.
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Mai no es col.locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat.
El pervibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també
verticalment, sense que es mogui horitzontalment mentre que estigui submergit al formigó.
Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats del encofrats per a evitar la formació
de bosses de pedres i de cocons.
En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades a
l'EHE-98.
La situació de les juntes de construcció serà fixada pel facultatiu director de manera que
acompleixin les prescripcions de l'EHE-98, i procurant que llur nombre sigui el menor possible.
Sempre que interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà
la junta amb sacs de gerga humits per protegir-la dels agents atmosfèrics.
Abans de recomençar el treball, es prendran les disposicions necessàries per
aconseguir una bona unió del formigó fresc amb el que està endurit.
Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera
mullada. Com a mínim, durant els (7) primers dies, es mantindran les superfícies vistes
constantment humides, mitjançant el reg, la inundació, o cobrint-les amb sorra o arpillera, les
quals hauran de mantenir-se constantment humides.
La temperatura de l'aigua utilitzada al reg no serà inferior en més de vint graus (20º) a la
del formigó, per evitar la producció de badadures per refredament brusc.
També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel.lícules
superficials impermeables, amb l’autorització prèvia per escrit del director facultatiu.
Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense
defectes o rugositats, i sense que sigui necessari aplicar, en aquest paraments, lliscats, que no
podran ser, en cap cas, executats sense autorització prèvia del director facultatiu.
Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte
seran a compte del contractista.
La irregularitat màxima que s'admet als paraments és la següent:
- Paraments vistos = sis mil.límetres (0.006 m.)
- Paraments ocults = vint-i-cinc mil.límetres (0.025 m.)
En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs ens prendran provetes, que seran
trencades als set (7) o vint-i-vuit (28) dies. S'efectuaran, a mínim, una sèrie de sis (6) provetes
cada cinquanta metres cúbics (50 m3.) de formigó utilitzat a voltes i soleres.
A les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) sèries de sis (6) provetes
cadascuna, per trencar cada sèrie, als (7) o vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega de trenc,
a cada sèrie, la mida dels resultats, descartant les dues (2) extremes.
Les provetes s'amoçonaran de forma similar a la del formigó de l'obra i es conservaran
en condicions anàlogues a les d'aquest. Si passats vint-i-vuit (28) dies la resistència de les
provetes fos menor a l'especificada, per a aquesta data, en més d'un vint per cent (20%),
s'extrauran provetes de l'obra i si la resistència d'aquesta tambe fos menor que l'especificada,
l'obra serà enderrocada. En canvi, si la resistència de les provetes extretes fos més gran que la
de les d'assaig, podrà acceptar-se l'obra en cas que es pugui efectuar, sense perill, un assaig
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en càrrega amb una sobrecàrrega superior en un cinquanta per cent (50%) a la del càlcul,
durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible.
Si no fos possible extreure provetes de l'obra, i les d'assaigs no donen el vuitanta per
cent (80%) de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se.
En cas de que la resistència de les provetes d'assaigs i de les extretes de l'obra
estigués compresa entre els vuitanta i el cent per cent (80 i 100%) de l'especificada, el director
facultatiu podrà rebre, amb reserves, l'obra després dels assaigs de càrrega corresponents.
Els motllos i encofrats seran de fusta, acompliran les condicions exigides a l'apartat
corresponent, metàl.lics o d'altre material adient, a criteri del director facultatiu.
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, les cintes i el calçat
hauran de posseir la resistència i la rigidesa necessària perquè, amb la marxa prevista del
formigó, no es produeixin moviments locals de més de cinc mil.límetres (0,005 m).
Les superficies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per
aconseguir que els paraments de formigó no presentin defectes, bombaments, ressalts o
rebaves de més de cinc mil.límetres.
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se’ls hi pugui aplicar, per a
facilitar l'encofrat, no hauran de contenir substàncies agressives per al formigó.
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment
el fons, deixant-se obertures provisionals per facilitar aquesta tasca.
Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre’n l'entumiment per la humitat
del reg o de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat.
Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa perquè, un
cop desencofrada i carregada la peça de formigó, aquesta conservi contrafletxa del 1:300 de la
llum.
S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, el comportament i resultats dels
quals estiguin sancionats per la pràctica, havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es
proposin i que, per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties.
Mesurament i abonament
Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de
detall resultants del replanteig de les Obres, i que s'abonaran per metres cúbics.
El preu dels encofrats va inclòs en els corresponents preus de formigons. Aquests
preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la
col.locació.
El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les
operacions necessàries per a executar la unitat d'obra menys les armadures i llur col.locació,
que s'abonarà al preu del quilogram (Kg) d'acer col.locat.
Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions
necessàries per a l'execució del formigonat, a criteri de la Direcció de les Obres, es
consideraran incloses als preus dels formigonats.
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Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica
Únicament s'abonarà el volum de l'obra de fàbrica realment executat conforme a les
condicions i amb subjecció als perfils de replanteig, i plànol dels mateixos, que figuren al
Projecte o ordres escrites del director facultatiu. Per tant, en cap cas seran d'abonament els
excessos d'obra de fàbrica executats pel contractista pel seu compte, sense tenir autorització
del director facultatiu.
Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats
als plànols de seccions tipus, serà necessari que, prèviament, hagi estat ordenada la seva
execució pel facultatiu director, per escrit i fent constar, de manera explícita, les dimensions que
han de donar-se a la secció. Per això el contractista estarà obligat a exigir, prèviament a
l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no es trobin
definides.
2.12. ACER A UTILITZAR EN ARMADURES
Condicions generals.
L'acer a utilitzar complirà les condicions exigides a la Instrucció per al Projecte i
Execució de les Obres de Formigó EHE-98.
Qualitat.
La càrrega de trenc serà superior a sis mil cent quilograms per centímetre quadrat
(6.100 Kg/cm2).
L'allargament repartit de trenc serà superior o igual al quatre per cent (4%), entenent
per això la deformació unitària romanent, mesurada després de l'assaig normal de tracció UNE
7010, sobre una base de deu diàmetre (10) situada a més de cinc diàmetres (5) del punt
d'aplicació de la mordassa. El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents
mil quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 Kg/cm2). El límit elàstic serà de cinc mil cent
quilograms per centímetre quadrat (5.100 Kg/cm2.).
Als acer d'esglaó de relaxament, es prendrà com a límit elàstic la mínima tensió, capaç
de produir una deformació romanent del dos per mil (0.2 %). La tensió màxima de trenc serà
igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125%) de la corresponent al seu límit elàstic,
entenent per tensió màxima de trenc el valor de l'ordenada màxima del diagrama tensiódeformació.
El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitjana aritmètica del
"n/2" valors més baixos, obtinguts a l'assaig de "n" provetes, prenent el valor mig de la sèrie si
"n" fos imparell.
La qualitat s'ajustarà a l'article 600 del P.G. 3-75.
Assaig
Si el facultatiu director de l'obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del
Laboratori Oficial que garantitzi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix donarà instruccions
sobre l'execució per al Projecte i Execució d'obres de formigó EHE-98.
Armadures i elements metàl.lics
S'abonaran pels quilograms (Kg), que resultin de l'especejament dels plànols que abans
de començar cada obra, hagin estat presentats al director facultatiu i aprovats per aquest, al
preu corresponent dels que figurin al Quadre de Preus número.1.
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Estan compromeses als esmentats preus totes les operacions i els mitjans necessaris
per realitzar el doblegat i posada a l'obra. Així mateix, estan incloses les solapes, els ganxos,
els elements de sustentació, les pèrdues per retalls, els lligaments, etc.
2.13. PAVIMENTACIÓ DE VORERES I RAJOLS DE MORTER COMPRIMIT
Definició: El rajol de morter comprimit és una rajola d'una capa d'empremta de morter ric en
ciment, àrid fi i, en casos particulars, colorants, que formen la cara, i una capa de base de
morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors.
Procedència: Aquest tipus de rajola prové d'una fàbrica especialitzada.
Característiques generals. Si no es defineixen als plànols,el tipus reglamentari serà quadrat,
amb vint centímetres (0,20 m) de cantell i quadre centímetres (0,40 m) de gruix.
Constitució: Està constituït per una cara superior de desgast de dotze mil.límetres (0,012 m.)
de gruix i una cara inferior de base de vint-i-vuit mil.límetres (0,028 m).
Les llosetes normals es fabricaran, només amb ciment Portland i sorra natural; en
canvi, les de color es faran amb ciment Portland i sorra natural a la seva capa base, i amb
ciment blanc acolorat i sorra de marbre a la capa superior de desgast.
El dibuix de la cara superior haurà de ser aprovat per la Inspecció Facultativa.
Normes de Qualitat.
Desgast per fregament:
- Recorregut

: (250 m.) dos-cents cinquanta metres.

- Pressió

: (0.6 Kg/cm2) sis-cents grams per centímetre quadrat.

- Abrassiu

: sorra silícia 1 gr/cm2 per via humida.

- Desgast mitjà en pèrdua d'alçada : inferior a 2 mm.
-

Resistència a la flexió. Flexió per peça completa sobre quatre (4) suports situats entre sí a
divuit centímetres (0.18 m.), i càrrega puntual al centre: superior a (350 Kg.) tres-cents
cinquanta quilograms.

Recepció
No seran de redepció les llosetes si les dimensions i gruixos de llurs capes no s'ajusten
a l'especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil.límetres (0,002 m), més
o menys.
Mesurament i abonament
S'abonaran per metre quadrat col.locat i totalment acabat
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2.14. CANONADES DE FORMIGÓ
Definició: Es defineixen com canonades de formigó les formades amb tubs prefabricats de
formigó en massa o armat. S'utilitzen per a la conducció d'aigües sense pressió o per allotjar
cables o conduccions de diferents serveis.
S'exclouen en aquesta unitat els tubs porosos o anàlegs per a captació d'aigües
subterrànies. També s'exclouen els utilitzats a les canonades a pressió.
Materials: El formigó i les armadures que s'utilitzin a la fabricació dels tubs, així com els
materials utilitzats a la solera i a les juntes, acompliran les condicions especificades als
corresponents articles del present Plec i a les Normes d'Aplicació (art. 1.16.).
La fabricació dels tubs es durà a terme en un lloc tancat, on romandran,
aproximadament tres (3) dies; estaran protegits del sol i de corrents d'aire, i es mantindran
suficientment humits, si no està prevista una classe de cura. La temperatura ambient no ha de
baixar dels cinc graus centígrads (5ºC) durant el període del curat.
Els tubs seran uniformes i no tindran irregularitats a llur superfície. Les arestes del
extrems seran nítides i les superfícies frontals, verticals a l'eix del tub. Les esmentades arestes
s'arrodoniran en un radi de cinc mil.limetres (0.005 m). Un cop s'hagi pres el formigó, no es
procedirà a allisar-lo amb abeurada de ciment.
Els tubs se subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es
desviarà de la recta en més d'un cinc per mil (0,50 %) de la longitud útil. Els tubs no contindran
cap defecte que pugui reduir llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat.
Els tubs dessecats a l'aire i en posició vertical emetran un soroll clar en colpejar-los
amb un martell petit.
Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per a acceptar una pressió de treball màxima
de cinc-cents grams per centímetre quadrat (0,5 Kg/cm2).
Els conductes hauran de ser sotmesos a la prova de pressió interior i estanquitat,
segons els mètodes que es fixen a les Normes per a canonades de formigó de l'I.E.T.cc.
Per a l'estanquitat, la canonada muntada, a pressió constant de cinc-cents grams per
centímetre quadrat (0,5 Kg/cm2), no experimentarà pèrdues superiors al valor de W. en litres,
(1) calculat segons la següent fórmula: W = 0n * L
sent 0n el diàmetre interior i L la longitud de prova, en metres (m)
A pressió interior, la canonada muntada haurà de resistir una pressió màxima de prova
de set-cents grams per centímetre quadrat (0,7 Kg/cm2), durant trenta minuts (30'), sense que
el manòmetre experimenti un descens superior a cent grams per centímetre quadrat (0,1
Kg/cm2).
En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de
càrrega de compressió, Qf, en quilograms per metre (Kg/m) de longitud útil, indicats a la taula
següent:
- Conductes circulars:
0n (mm)
Valor mínim de Qf
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------100
2.500
150
2.500
200
2.500
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250
300
400
500
600
700
800
1.000
1.200
1.500

2.500
2.500
2.500
3.000
3.600
4.200
4.800
6.000
7.200
9.000

- Conductes ovoides:
b x k (mm)
Valor mínim de Qf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------600 x
900
4.000
800 x
1.200
5.000
1.000 x
1.500
6.000
1.200 x
1.800
7.000
Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de
les juntes, o qualsevol altre defecte, que pugui afectar a la resistència o estanquitat.
La Direcció fixarà la classe i el nombre dels assaigs precisos per a la recepció dels
tubs.
Execució de les obres.
L'execució de les obres inclou les operacions següents:
- Subministrament del tub.
- Preparació de l'assentament.
- Col.locació i rejuntada dels tubs, incloent peces especials i entroncament amb altres elements
o canonades.
Quan ho fixi el Projecte o ho ordeni la Direcció, la canonada, un cop executada, es
revestirà amb formigó tipus H-100, a fi que pugui suportar càrregues o sobrecàrregues
importants.
La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja,
anivellació, compactació, etc.) i en l'execució d'un llit de sorra, o material anàleg, per a
l'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al Projecte es fixa solera de formigó, la
preparació del terreny del formigonat de la solera queda inclosa en aquesta operació
d'assentament.
Un cop preparat l'esmentat assentament, o executada la solera de formigó, es
procedirà a la col.locació dels tubs, en sentit ascendent, curant llur alineació perquè sigui
perfecta i pendent.
Els tubs es revisaran minuciosament, rebutjant els que presentin defectes. La
col.locació s'efectuarà amb els mitjans adequats, per tal d'evitar damnatges als tubs per cops
deguts a subjeccions dolentes, etc.
La construcció de les juntes s'ajustarà al que figura als plànols o a les Instruccions de la
Direcció. En tot cas, seran completament estanques. Es rebran amb morter de ciment, MH-450,
podent-se segellar amb betum asfàltic. Sempre que sigui possible, les juntes es rebran i es
segellaran interiorment.
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Si està previst el recobriment amb formigó, es procurarà la immobilitat dels tubs durant
aquesta operació. El formigó que contindrà àrids superiors a tres centímetres (0,003 m).
La Direcció podrà exigir assaigs d'estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la
canonada, tant abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien
defectes d'estanquitat, el contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec,
les seccions defectuoses.
El cost de les proves serà a compte del contractista, amb càrrec a les despeses
d'assaigs.
Mesurament i abonament
Les canonades de formigó es mesuraran pels metres (m) de longitud llur generatriu
inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a tronentes, registres, etc. A
l'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del
tub.
L'import resultant comprèn el subministrament dels tubs, l'execució de juntes, les peces
especials i els entroncaments amb tronetes o altres canonades.
Els materials de l'assentament o solera de formigó, fins als ronyons, queda inclòs al
preu unitari. Llevat prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs de formigó, si
s’executa, és d'abonament independent.
2.15. TRONETES I POUS DE REGISTRE
Definició: Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el
sistema de drenatge longitudinal o tranversal, o les conduccions de serveis. Seran de formigó,
construïts "in situ", prefabricats o d'obra de fàbrica.
Materials: Per a llur construcció s'utilitzaran formigons de tipus H-200 o H-250, segons sigui o
no armat, llevat indicació en contra als plànols o prescripcions tècniques particulars.
Execució de les obres: L'excavació i posterior rebliment de les rases, per a l'emplaçament
d'aquestes obres, s'executarà segons el que es prescriu a l'article del present Plec. Un cop
efectuada l'excavació, es procedirà a construir o col.locar les peces prefabricades, amb la
situació y en dimensions definides als plànols, tenint cura, especialment, en l'acompliment de
les cotes definides als plànols o fixades per la Direcció. La unió de les peces prefabricades es
farà amb morter MH-450.
Les reixes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i, llevat indicació en contra,
es col.locaran de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies
adjacents.
Mesurament i abonament: Les tronetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats
(Ut.) realment executades, amb el benentès que els pous de registre s'abonaran mitjançant
l'únic preu definit d'unitat de pou de registre. No podrà ser objecte d'abonament independent i
l'execució d'alguns pous d'alçades superiors a les normals, ja que el preu s'ha deduït de l'alçada
mitja de pous.
2.16. DRENATGES SUBTERRANIS
Definició: Es defineixen com drenatges subterranis les rases en les quals es col.loca, al fons, un
tub per a captació d'aigües (perforat, amb ranures, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat
per un gruix de material filtre adequadament compactat, i que estan aïllades, normalment, de
les aigües superficials, per una capa impermeable, o relativament impermeable, que ocupi i
tanqui la seva part superior.
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En cas d'ometre's la canonada, la part inferior de la rasa queda completament replena
de material filtre, constituint el que s'anomena drenatge cec. En aquests drenatges, el material
que ocupa el centre del filtre és pedra grossa.
Llur execució inclou les operacions següents:
- Execució del llit d'assentament de la canonada.
- Col.locació de la canonada.
- Rebliment de la rasa de drenatge.
Materials: Aquesta unitat està formada per tubs.
Condicions Generals: Els tubs a utilitzar en els drenatges subterranis seran de formigó,
fibrociment, ceràmica, plàstic, o de qualsevol altre material sancionat per l'experiència.
Si es tracta de tubs de formigó, el material utilitzat en la seva fabricació haurà de
complir les condicions adients per als formigons. En cas que s'empri formigó porós, haurà de
prescindir-se del percentatge d'àrid fi necessari, per a assegurar una capacitat de filtració
acceptable, considerant-se com a tal la de cinquanta litres per minut i per decímetres quadrats
(50 l/min/dm2) de superfície sota una càrrega hidroestàtica d'un quilogram per centímetre
quadrat (1Kg/cm2).
La Direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas,
els tubs obtinguts seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions.
Resistència: la Direcció podrà exigir les proves de resistència, que consideri necessàries. Si el
tub és de secció circular s'aplicarà l'assaig dels tres (3) punts de càrrega.
Les càrregues de trenc mínimes, obtingudes a l'esmentat assaig, seran les següents:
Diàmetre del tub
Càrrega de trenc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------0
<
35
1.000
35 <= 0
<
70
1.400
0
<
70
2.000
Forma i dimensions: La forma i les dimensions dels tubs a utilitzar en els drenatges subterranis,
així com les corresponents juntes, seran les assenyalades als plànols i prescripcions tècniques
particulars o, en tot cas, les que assenyali la Direcció.
Els tubs estaran ben calibrats i llurs generatius seran rectes o tindran la curvatura que
els correspongui als colzes o peces especials. La fletxa màxima mesurada pel cantell còncau
de la canonada serà d'un centímetre per metre (1 cm/m). El diàmetre interior serà el fixat als
plànols, amb tolerància màxima del cinc per cent (5%).
La superfície interior serà raonablement llisa i no s'admetran més defectes, que els de
caràcter accidental o local, sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de llur
capacitat de desguàs.
Execució de les obres: L'excavació de la rasa i posterior rebliment acompliran el que prescriu
l’article 2.9. "Excavació i rebliment de rases i pous".
Execució del llit d'assentament de la canonada: Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu
fons és impermeable, el llit d'assentament dels tubs haurà de ser també impermeable. Si el fons
de la rasa és permeable, el llit d'assentament dels tubs podrà ser, així mateix, permeable.
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En tot cas, el llit d'assentament es compactarà fins a aconseguir una base de suport
ferma en tota la longitud de la rasa.
Col.locació de la canonada: Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable,
el llit d'assentament dels tubs haurà de ser també impermeable. Si el fons de la rasa fos
permeable, el llit d'assentament dels tubs podrà ser, així mateix, permeable.
En tot cas, el llit d'assentament es compactarà fins a aconseguir una base de suport
ferma en tota la longitud de la rasa.
La col.locació de la canonada haurà d'iniciar-se sense la prèvia autorització de la
Direcció de l'Obra.
Un cop obtinguda aquesta autorització, els tubs s'entendran en sentit ascendent, amb
els pendents i en alineacions assenyalats als plànols.
El tractament de les juntes i unions de la canonada s'executarà d'acord amb els plànols,
prescripcions tècniques particulars i amb les Instruccions de la Direcció.
Col.locació del material filtrant: El material impermeable es limitarà al que correspon al llit
d'assentament, si procedeix. Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtre fins a l'alçada
indicada als Plànols, col.locant aquest material en tongades de gruix inferior a deu centímetres
(0,10 m.), que es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur
posició.
Al llarg de les operacions de rebliment de la rasa s'haurà de tenir cura, especialment,
que no es produeixi cap segregació als material filtre emprats.
Mesurament i abonament: Els drenatges subterranis es mesuraran per metres linials (ml)
realment executats, mesurats segons l'eix del tub o del drenatge.
A l'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l'import resultant
queda inclosa la preparació de l'assentament, canonada, material filtre, rebliment, compactació,
així com qualsevol altra operació necessària per a deixar acabada la unitat. L'excavació en
rases i pous serà d'abonament independent.
2.17. EMBORNALS I BUNERES
Definició: Es defineix com a embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement
vertical, per on es recull l'aigua de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de fàbrica o,
en general, de qualsevol construcció.
Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el plà d'entrada de la qual és
sensiblement horitzontal, generalment protegida per una reixeta que acompleix una funció
anàloga a la de l'embornal, però de manera que l'entrada de l'aigua sigui quasi vertical.
Materials: Els diferents materials acompliran el que es prescriu als corresponents articles del
present Plec.
Execució de les obres: Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica a les
prescripcions tècniques particulars i amb el que sobre el tema ordeni la Direcció.
La troneta, o pou de caiguda d'aigües, es realitzarà d'acord amb el que s'especifica a
l'article "Tronetes i pous de registre".
Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant
totes les acumulacions de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus, i s'haurà de
mantenir lliure d'aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres.
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Mesurament i abonament: Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (Ut.). realment
construïdes. En aquesta unitat es consideraran incloses la troneta, o pou de caiguda d'aigües,
la reixeta i tapa, així com l'excavació i el rebliment, llevat prescripció en contra. També estarà
inclosa al preu la conducció per comunicar l'embornal amb el pou de registre més pròxim.

2.18. OBRES DE FÀBRICA DE TOTXANA
S'executaran d'acord amb la normativa esmentada a l'article 1.16, i s'abonaran als
preus del Quadre de Preus núm.1.
Reenfonsament, esquerdejats i arrebossats brunyits
Acabades les obres de fàbrica de totxana vista, s'abaixaran totes les plaques amb el
mateix morter amb què s'han construït, tenint cura que els paraments presentin la major
uniformitat possible, i enrasant el morter de les juntes amb les vores de les totxanes.
Quan els paraments corresponents exigeixin ser esquerdejats, es practicaran
prèviament les corresponents operacions de reenfonsat esmentades anteriorment, amb la sola
diferència que el morter de les juntes ha d'arribar només fins a cinc mil.límetres (0.005 m.) de
les vores de les totxanes, en lloc d'enrasar amb aquestes. Practicant el reenfonsat
s'esquerdejaran les superfícies amb el morter de ciment, proposat per a aquest fi als
documents corresponents.
En aquells paraments corresponents a obres ja construïdes, a les quals es necessiti un
arrebossat brunyit, a més de l'esquerdejat necessari per a omplir buits de les juntes i de la
fàbrica, es practicarà, en general, l'esquerdejat d'acord amb tot el que s'ha esmentat, i sobre
aquest s'executarà un arrebossat brunyit amb la mescla de ciment proposada, per a aquest fi
als documents del Pressupost.
Per últim, per als paraments de nova planta que necessitin un arrebossat brunyit,
aquest s'executarà, d'acord amb el que s'expressa a l'última part del paràgraf anterior.
Mesurament: Totes les operacions esmentades al present article no seran d'abonament
independent perquè es consideren incloses als preus de les unitats de fàbriques de totxana.

2.19. ACCESSOS I CONNEXIONS AMB VIALS EXISTENTS
El contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives a accessos i
connexions amb vials existents que a judici de la Direcció de les Obres, siguin necessaris.
El mesurament i l’abonament de les obres es realizarà segons el Quadre de Preus
número 1 i amb els mateixos criteris que la resta d'obres projectades.
2.20. ABASTAMENT D'AIGÜES
Per a l'execució de les Obres d'abastament d'aigües s'acompliran, en tot moment, les
prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament
d'aigua ("Ministerio de Obras publicas". 1974).
Les canonades seran del tipus, diàmetre i característiques especificades en els
documents del projecte, plànols, memòria i pressupost.
En qualsevol cas, el contractista haurà d'executar les obres i emprar els materials
necessaris d'acord amb la normativa de la Companyia subministradora d'aigües, de la qual
haurà d'assabentar-se i tenir-la en compte en els càlculs de les ofertes econòmiques.
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El tipus de juntes seran exigides per l'entitat subministradora, així com totes les peces
especials.
L'execució de les rases, col.locació de canonades, material de protecció, execució de
juntes, proves de la canonada instal.lada i altres operacions necessàries, es faran d'acord amb
el que disposen els articles 10 i 11 de l'esmentat Plec.
La protecció necessària a les zones de pas de vials s'executarà d'acord amb les
solucions grafiades als plànols de detall.
Mesurament i abonament: L'execució de les rases i els rebliments s'abonaran als preus únics
d'excavació de rases, pous i rebliments compactats, definits al Quadre de Preus núm.1.
Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) col.locats. Els preus
del metre lineal (ml) de conduccions inclouran els materials a preu d'obra, la col.locació,
l'execució de juntes, les proves de la canonada instal.lada, i totes les peces especials que siguin
necessàries per finalitzar totalment les obres d'abastament, inclós el formigó d'ancoratge als
punts singulars. Ara bé, les vàlvules, hidrants, boques de reg i sorra per a protecció de les
conduccions seran d'abonament independent.
2.21. SENYALITZACIÓ I BALISAMENT
S'ajustarà, en tot moment, al que prescriu el Codi de Circulació vigent.
El mesurament i l’abonament de totes les Obres de senyalització es realitzarà d'acord
amb els preus definits al Quadre de Preus número 1. Els preus esmentat inclouran tots els
materials i en operacions necessàries per deixar concloses les unitats corresponents de les
línies, marques vials, plafons i senyals. El preu dels senyals inclourà els fonaments, els pals
metàl.lics i llur col.locació.

2.22. APLICACIÓ DE LA CLÀUSULA 50 DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
GENERALS
La definició dels elements de detall de les Obres d'urbanització podrà tenir en compte
l'aplicació de la Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals.
A fi de poder harmonitzar les Obres de detall de clavegueram, abastament i altres
detalls o elements constructius, amb les obres existents a l'entorn urbanístic, el director de les
obres podrà considerar el contingut de l'esmentada clàusula, sempre que això no suposi costos
addicionals.L'esmentada clàusula també podrà ser d'aplicació a les propostes de modificació de
determinats elements dels serveis, a fi d'ajustar-se a les normatives de les companyies
corresponents.
El present article serà d'aplicació a criteri del director de les obres.

2.23. ALTRES UNITATS NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC
Qualsevol material o unitat d'obra no específicament referenciada en aquest Plec de
Condicions Generals haurà de complir les condicions assenyalades al Plec de Condicions
Particulars i, si no n’hi ha, complirà el que prescriu el PG3.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CAPÍTOL III
3. UNITATS D'OBRA DE PLANTACIONS I JARDINERIA
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.

Adobs.
Plantes.
Llavors.
Vents i tutors.
Aigua a utilitzar en els regs.
Obertura de sots.
Plantacions.
Sembres.
Regs d'aigua.
Reposició.
Conservació de les plantacions.
CAPÍTOL III
UNITATS D'OBRA DE PLANTACIONS I JARDINERIA

3.1. ADOBS
Definició:S'entén per adobs aquells productes de composició orgànica, mineral o complexa, que
s'afegeixen al sòl per tal d'aconseguir restituir-hi els elements necessaris per al bon
desenvolupament de les plantes.
S'han de distingir els tres tipus d'adobs següents: orgànics, minerals i complexs
Condicions generals:
- Adob orgànic:
L'adob orgànic a utilitzar serà el fem, el qual procedirà de les dejeccions sòlides i
líquides del bestiar, barrejat irregularment amb el seu jaç.
Serà condició indispensable que hagi estat sotmès a una completa fermentació
anaeròbia, amb una temperatura a l'interior del munt inferior a quaranta-cinc graus (45) i
superior als vint-i-cinc graus (25). Una vegada aconseguit l'anomenat "llard negre", que tindrà
l'aspecte d'una massa untuosa, negra, humida, i en la qual no es trobaran vestigis del seu
origen, es procedirà al seu escamp sobre la terra vegetal, barrejant-lo immediatament amb
aquesta per tal d'evitar que el fem perdi la seva riquesa en nitrogen.
La seva densitat serà de vuit-cents quilograms per metre cúbic (800 Kg/m3).
- Adob mineral:
Els adobs minerals que podran utilitzar-se seran els que subministren microelements.
Els principals seran:
Nitrogenats: Sulfat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàsic, nitrat càlcic, cianamides,
amoníac i urea i nitrosulfat amònic.
Fosforats: Superfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatita) i "Escorias
Thomas".
Potàsics: Clorur i solfat potàsic, sals brutes (mescla de carnalita, kainita i silvinita) i
cendres vegetals.
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Càlcics: Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de sucrera.
- Adob complex:
Es coneix com a adob complex el que s'obté mitjançant una reacció química a partir de
materies primes, com és el cas de fosfats naturals, amoniac, àcid nítric i, eventualment, àcid
sulfúric o carbònic i sals de potassa. En la seva fabricació entren en joc unes reaccions
químiques regulades per les proporcions relatives dels elements fertilitzants que hi participen.
L'adob complex utilitzat haurà de tenir, com a mínim, quaranta unitats (40 Ut.) fertilitzants.
A les Prescripcions Tècniques Particulars s'especificarà l'adob a utilitzar d'entre els que
s'han esmentat, en funció de l'estat en què es trobin els terrenys a plantar o sembrar.
Mesurament i abonament: Els adobs afegits al terreny no seran d'abonament directe, per
considerar-se inclosos als corresponents preus unitaris de "Plantacions i sembres".
3.2. PLANTES
Definició: S'entén per plantes en una plantació, totes aquelles que havent nascut i estat criades
en un altre lloc, són arrencades d'aquest i plantades al lloc de plantació.
Condicions generals
- Procedència i selecció:
Les plantes necessàries per a dur a terme les plantacions hauran de procedir de vivers
acreditats i ubicats zones on els factors ecològics de les quals siguin semblants als de la zona
on s'han d'executar les plantacions.
Cadascuna d'elles haurà de pertànyer a l'espècie botànica i varietat escollida així com
també haurà de tenir les sabes i mesures que s'especifiquin a les Prescripcions Tècniques
Particulars.
L'aspecte i forma de cada planta han de ser els normals que corresponen a cada
espècie i que adquireixen al viver de procedència. L'aspecte i l'edat de la planta hauran de
correspondre's, motiu pel qual es rebutjaran aquelles plantes que tinguin les dimensions i
aspectes exigits, però ho hagin aconseguit amb major nombre de sabes del normal.
A totes les plantes hi haurà equilibri entre la part aèria i llur sistema radical, presentat
ostensiblement aquest mostres d'haver estat repicat al viver.
S'exigirà un certificat de garantia del viver proveïdor. Les altres característiques de les
plantes seran de la satisfacció de la Direcció d'Obra.
- Condicions fitosanitàries:
Es rebutjaran totes aquelles plantes, que sufreixin o presentin símptomes d'haver sofert
alguna malaltia criptogàmica o atac d'insectes, així com les que presentin ferides o desperfectes
a la seva part aèria o radical, com a conseqüència de la manca de cura en la preparació al viver
i en el transport.
En aquest cas, el contractista estarà obligat a reposar totes les plantes rebutjades, per
d'altres en perfectes condicions fitosanitàries, anant al seu càrrec totes les despeses que
aquestes reposicions causin.
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- Preparació i transport:
A l'hora de preparar les plantes al viver per ser transportades al lloc de la plantació, és
fonamental no deteriorar les arrels en general, ja que el trencament dels extrems d'aquestes
suposa la desaparició dels meristems de creixement. A més, si això succeís, es produiria un
desequilibrament entre la part aèria i el sistema radical, que serà necessari restablir mitjançant
una defoliació de les fulles inferiors de la tija o, si es tracta d'arbres grans, una poda de les
branques inferiors.
La preparació per tal trasplantament dels arbres gran cal que hagi estat efectuada un o
dos anys (1 o 2) abans de la data de la plantació i de la manera següent: durant l'època de
paralització del període vegetatiu s'excava una rasa en forma de corona circular al voltant de
l'arbre, per tal de seccionar totes les arrels secundàries que s'entenen més enllà del diàmetre
de l'esmentada corona i formar una mota coberta amb escaiola armada amb filferros.
La fondària de la rasa haurà de ser igual o lleugerament inferior a l'arrel principal i el
seu diàmetre dependrà de la mida de l'arbre.
El transport haurà d'efectuar-se al més ràpid possible i s'hauran de prendre totes les
precaucions necessàries per tal de no deteriorar cap de les parts de la planta.
Les plantes a rel despullada es transportaran envoltant llur arrels amb molsa, palla,
falgueres, etc. i sobre totes aquestes matèries amb plàstic, per tal d'evitar que el vent o la
insolació assequi excessivament les arrels, i si les condicions atmosfèriques o de transport sòn
molt desfavorables es protegiran també les seves parts aèries.
El nombre de plantes, transportades des del viver o plantació, ha de ser el que
diariament pot plantar-se i, si per qualsevol causa és superior, es dipositarà la planta que sobri
en una rasa, cobrint no solament els sistemes radicals, sinó també part de les copes, i si el
terreny no fos humit, es regarà per tal de mantenir-lo en les condicions adequades.
Mesurament i abonament: S'ajustarà al que prescriu l'article 3.10 "Plantacions".
3.3. LLAVORS
3.4. VENT I TUTORS
Definició: S'entén per vents i tutors aquells elements que subjecten els plançons per tal de
mantenir la seva verticalitat i equilibri.
Condicions generals
Vents: Els vents constaran de tres (3) tirants de filferro, cada un d'ells d'una longitud
aproximada a l'alçada de l'arbre a subjectar. Els materials i seccions dels esmentats tirants
seran els adequats per poder resistir, en cada cas, les tensions a les quals estaran sotmesos,
pel pes de l'arbre i la força del vent. Els lligams hauran de portar materials de protecció, per tal
de no produir ferides a l'arbre.
Tutors: Els tutors seran de fusta i d'una longitud aproximada a la del tronc del plançó a
subjectar, més la fondària a la qual s'ha de clavar. S'hauran d'utilitzar, per fer tutor, fustes que
resisteixin les produccions i que estiguin lliures d'irregularitats.
En casos especials, el nombre de tutors a utilitzar serà de tres (3) i de les mateixes
característiques que els anteriors. En aquest cas, es tensaran mitjançant els lligams.
Mesurament i abonament: Els vents i tutors no són d'abonament independent, per considerar-se
inclosos als preus unitaris.
31

Exp.18012 / pavimentació tram Av. Catalunya de Ciutadilla / SS.TT. del C.C. de l’Urgell / Abril. 2018. MODIF. JULIOL 2018

3.5. AIGUA A UTILITZAR ALS REGS
Condicions generals: L'aigua a utilitzar al llarg de la plantació i la sembra, així com als regs
necessaris de conservació, serà suficientment pura, amb concentracions salines (clorurs i
sulfats) inferiors al cinc per mil (0,5 %).
No s'utilitzarà aigua amb un PH inferior a sis (6).
Si les aigües que s'utilitzen als regs, procedeixen d'un brollador o de captacions
soterrànies, les quals calgui elevar mitjançant grups motobombes o bé aigües artesianes,
capaces d'abastar per si soles el nivell desitjat, haurà de prendre's la precaució d'airejar-les
prèviament.
Mesurament i abonament: S'ajustarà al que prescriu l'article 3.12 "Regs d'aigua".
3.6. OBERTURA DE SOTS
Definició: Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l'excavació de cavitats més o menys
prismàtiques i d'una fondària variable, que en tots els casos permeti que les arrels de la planta
puguin col.locar-se sense doblegar, especialment l'àpex principal, o bé càpiga folgadament la
mota.
Execució de les obres: El contractista, procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les
plantes, i no es podrà iniciar l'obertura de sots sense la prèvia aprovació del replanteig per part
de la Direcció.
El treball d'obertura ha de realitzar-se amb el sòl humit, atès que així la consistència del
sòl és menor, i amb una antelació suficient sobre el moment de la plantació, per tal d'aconseguir
una bona meteorització dels sots.
Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies de
ser utilitzades al rebliment dels sots, a l'hora d'efectuar-se la plantació, serà necessari el seu
transport a l'abocador.
La terra treta, de bona qualitat, ha de col.locar-se propera al sot, a sotavent, i sobretot si
aquest es troba en un talús, per la part inferior del mateix, amb la finalitat que els vents o les
aigües no omplin de bell nou el sot amb la terra que s'ha tret.
Les dimensions dels sots estaran en relació amb la planta a plantar i, segons vingui
preparada, amb mota o a arrel despullada.
Si no s'especifica altra cosa, les dimensiones dels sots seran les següents:
- Per a arbres de més de tres metres (3 m) d'alçada amb mota:
1,00 x 1,00 x 1,00 m.
- Per a frondoses de tres (3) sabes a rel despullada:
0,80 x 0,80 x0,80 m
- Per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig(1,5 m) i dos metres (2 m) amb mota:
0,60 x 0,60 x 0,60 m
- Per a arbustos i arbres menors d'un metre i mig (1,5 m.) amb mota o test:
0,50 x 0,50 x 0,50 m
- La resta de les plantes, exceptuant cespitoses:
0,30 x 0,30 x 0,30 m
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Quan les condicions ecològiques siguin tals que no es necessiti incrementar la capacitat
de camp, poden reduir-se les dimensions abans especificades, o fins i tot es podrà utilitzar el
plantamón, si així ho autoritza la Direcció d'Obra.
Per a la plantació de les espècies cespitoses s'utilitzarà el punxó o el borró.
Mesurament i abonament: Si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al Quadre de Preus
número 1 no es fa cap tipus de referència a la unitat d'obertura de sots, s'entendrà que està
compresa a les de plantació i, per tant, no serà procedent el mesurament i abonament per
separat.
En cas contrari, l'obertura de sots s'abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats,
mesurats al terreny. Resta inclòs en aquesta unitat el transport a l'abocador del material de
mala qualitat tret del sot.
3.7. PLANTACIONS
Definició: Es defeneix com a plantació el procediment de repoblació artificial, que consisteix a
col.locar al terreny, prèviament preparat, una planta més o menys desenvolupada, nascuda i
criada en un altre lloc.
Materials: L'adob, les plantes, els vents, els tutors, i l'aigua compliran les condicions fixades als
corresponents articles del present Plec.
Execució de les plantacions: No podrà iniciar-se la plantació sense l’aprovació prèvia de la
Direcció d'Obra del replanteig i de la concreta ubicació de cada especie. Es procurarà que el
terç superior dels talussos, resti més densament plantat, per a major protecció contra l'erosió.
Als talussos de desmunt i al terraplè l'execució de les plantacions de cespitoses
s'efectuarà immediatament després de l'execució dels talussos, malgrat que les obres de
plantacions siguin programades en fase posterior.
Al fons del sot s'introduirà la terra junta amb una quantitat de fem, que oscil.larà entre
un i deu (1 i 10 Kg) quilograms, segons els casos. A sobre, es col.locarà una capa de terra
vegetal, per tal d'aïllar les arrels del fem en el moment de la plantació, operació que s'ha de fer
amb cura, ja que si el fem i les arrels tenen contacte, aquestes darreres poden cremar-se i, en
conseqüència, pot morir la planta.
En cas de plantació a arrel despullada, amb l’eliminació prèvia de les arrels que arribin
trencades i l’espuntament de les altres, conservant però totes les petites arrels, es col.locarà la
planta amb molta cura, de manera que les arrels restin a la seva posició normal i sense
doblegar-se, especialment l'arrel principal de les coníferes. El coll de l'arrel ha de quedar deu
centímetres (0,10 m) més avall que el nivell del sòl. Seguidament s'omplirà el sot amb terra
vegetal tova; abans d'acabar d'omplir el sot s'aplanarà i regarà abundosament.
Les plantes s'extrauran d'aquest al mateix moment de la plantació, amb cura de no
trencar la mota i deixar l'arrel despullada. Quan s'ompli el sot no s'ha d'aplanar la terra amb els
seus peus, per tal de no rompre la mota. Es regarà abundosament el peu de la planta i a la
copa.
Les plantes amb mota d'escaiola s'introduiran als sots, degudament preparats, i amb el
rebliment del fons adient, perquè el coll de l'arrel quedi al nivell del sòl. Tot seguit es traurà el
guix del sot, mirant de no trencar la mota. Es regarà abundosament al peu de la planta i la
copa.
Les plantes amb mota d'escaiola s'introduiran als sots, degudament preparats, i amb el
rebliment dels fons adient, perquè el coll de l'arrel quedi al nivell del sòl. Tot seguit es treurà el
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guix del sot, mirant de no trencar la mota. Seguidament, s'omplirà el sot fins a la meitat,
procurant compactar la terra per tongades, es regarà abundantment i s'acabarà el rebliment
efectuant una etiolització d'uns quinze centímetres (0,15 m). Es tindrà cura, també que tinguin la
mateixa orientació que tenien al viver.
Si cal, es procedirà a la col.locació de vents, els quals constaran de tres (3) filferros
lligats per un extrem, una mica més amunt de la meitat de l'arbre, procurant no produir cap
ferida amb els lligams, i per l'altre extrem subjectats al sòl, per mitjà de tres (3) estaques,
col.locades equidistants entre si. S'hauran de tensar periòdicament clavant més l'estaca.
L'epoca de dur a terme les plantacions serà la de paralització de la saba, des d'octubre
a abril, malgrat que s'hagi de procurar plantar sempre a la tardor.
No s'ha de plantar, en cap cas, els dies de gelada, per l'efecte de descalçament que
això produeix.
Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l'abocador, o lloc d'ús, els
materials que sobrin o que hagin estat rebutjats, retirant les instal.lacions provisionals.
El criteri per a l'aprovació de la unitat arbòria, per part de la Direcció Facultativa, es
basarà en el diàmetre del tronc, un metre (1 m.) de la base.
Mesurament i abonament: El mesurament i l’abonament de la plantació d'espècies arbòries,
arbustives i subarbustives es farà per unitats (ut.), i la d'espècies cespitoses per metres
quadrats (m2.) mesurats al terreny. Al preu unitari corresponent resta inclòs el reg efectuat
durant la plantació.

3.8. SEMBRES
3.9. REGS D'AIGUA
Definició: Consisteix en l'addició d'aigua a les plantacions i sembres. Hi ha dos (2) procediments
generals d'addició: per aspersió i pel peu; dins d'aquest segon procediment, es distingeixen
dues (2) modalitats: a manta o per immersió i per imbició.
Materials: L'aigua acomplirà les condicions fixades a l'article "Aigua a utilitzar als regs".
Execució dels regs: Per tal d'evitar fortes evaporacions, els regs s'efectuaran a les primeres
hores del matí i a les darreres de la tarda, realitzant, però, els regs de plantació al mateix
moment en què cada planta es planti, i els de sembra immediatament després de compactat
l'humus.
Es faran de tal manera que no provoquin el descalçament de les plantes ni comporti
erosions i rentats de sòl, ni per escorrentia ni per filtració.
Al llarg del temps que duri la germinació, s'haurà de mantenir la superfície del terreny
amb la humitat necessària, perquè el tant per cent (%) de la llavor germinada sigui el previst.
Els primers regs de les zones sembrades es realitzaran en forma de pluja fina, per tal
d'evitar que sigui arrossegada molta quantitat de llavor i faci perdre uniformitat a la gespa,
acumulant-se en determinats llocs i produint calbes a d'altres.
Mesurament i abonament: Els regs d'implantació estan compromesos a les unitats de plantació i
de sembra i, per tant, no es procedirà al seu mesurament i abonament per separat.
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Els regs successius tampoc són d'abonament directe, ja que es consideren inclosos a
la unitat "Conservació de les plantacions" o bé, en el cas de no existir aquesta, s'entén que
l'import dels esmentats treballs queda inclòs en els respectius preus unitaris, no procedint
indemnització alguna.
3.10. REPOSICIÓ
Definició:Es defineix com a reposició, en aquest capítol d'"Unitats d'Obra Jardineria i
Plantacions", la ressembrada i substitució de plantes, que el contractista haurà d'efectuar durant
l'execució de les obres i durant el període de garantia fins a llur recepció definitiva, quan les
espècies corresponents no hagin tingut previst el desenvolupament, a judici de la Direcció
d'Obra, o hagin estat danyades per accidents
Materials: Compliran el que prescriuen els articles corresponents a les unitats, l'execució de les
quals es repeteix.
Execució de les obres: Primerament es procedirà a arrencar i retirar les plantes defectuoses o
seques, així com els materials que es considerin de mala qualitat i es transportaran a
l'abocador.
Tot seguit, s'executaran les fases descrites als articles corresponents a les unitats en
qüestió, havent d'acomplir les prescripcions anteriorment fixades.
Mesurament i abonament: La reposició no es mesurarà ni serà d'abonament directe. Qualsevol
que sigui la importància de la reposició efectuada, el seu import es considerarà inclòs als preus
unitaris de les respectives unitats de plantacions i sembres, i a la partida alçada de
"Conservació de les plantacions".
Encara que aquesta partida alçada no existís al Pressupost, i fins i tot, si a la
Justificació dels Preus unitaris no aparegués cap quantitat per a reposició, s'entén que
l'esmentada reposició anirà a càrrec del contractista, però en cap cas quedarà aquest exonerat
d'efectuar l'esmentada reposició fins a la recepció definitiva.
3.11. CONSERVACIÓ DE LES PLANTACIONS
Definició: Es defineix com a conservació de les plantacions els treballs de neteja, esporgada,
artigues, excavacions de sots, tractaments fitosanitaris, execució de vents i tutors, regs, etc.,
així com la reposició a les plantacions i sembres i totes les cures culturals que siguin
necessàries per tal de garantir les sembres i plantacions realitzades.
L'esmentada conservació de les plantacions està inclosa a la "Conservació de l'Obra"
descrita a l'article 1.15 del present Plec, però donat el seu peculiar caràcter es descriu amb més
detall al present article.
No s'inclou en aquesta unitat la conservació de la instal.lació de reg, obra civil
accessòria, instal.lació elèctrica, etc., ja que la conservació de plantacions compliran els prescrit
als corresponents articles del present Plec.
Execució de les obres: Els treballs de conservació de les plantacions s'ajustaran al que
prescriuen les respectives unitats d'obra. Serà també d'aplicació el que fixa l'esmentat article
1.15 del present Plec.
Un cop acabada l'execució de l'obra, el contractista procedirà a la neteja de la zona
d'obra i zones confrontants, transportant a l'abocador els materials que sobrin o que hagin estat
rebutjats, cobrint les rases, retirant les instal.lacions provisionals, etc.
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Mesurament i abonament: La conservació de les plantacions durant l'execució de les obres no
és d'abonament directe, ja que el seu import es considera inclòs als respectius preus unitaris.
En cap cas, el contractista restarà exonerat de realitzar els treballs necessaris per a la
correcta conservació de les plantacions.
Si el termini de garantia supera la durada prevista, el contractista haurà de seguir
conservant les plantacions fins a la recepció definitiva d’aquestes, ajustant-se, en aquest cas, al
que estipula la clàusula 77 del Plec de Clàusules Administratives Generals.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAPÍTOL IV
4. UNITATS D'OBRA DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT PÚBLIC
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Condicions Generals.
Condicions dels materials.
Mesurament i abonament de les obres.
Proves per a les recepcions.
CAPÍTOL IV

UNITATS D'OBRA DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT PÚBLIC
4.1. CONDICIONS GENERALS
Reglaments, Instruccions, Normes, Recomanacions i Plecs de Condicions Técniques
Generals.
A més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d'aplicació les
generals, especificades als següents documents:
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 2413/1973, de 20 de setembre).
- Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, i Fulls
d'interpretació, publicats pel Ministerio de Industria.
- Reglaments de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d'Energia (Decret del
12 de maig del 1954).
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta tensió (Decret 3151/68 de 28 de
novembre).
- Reglaments sobre instal.lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions
Transformadors, aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1.949.
- Normes Tecnològiques de l'Edificació (NTE), del Ministerio de la Vivenda.
- Normes i Instruccions del Ministerio de la Vivenda, sobre enllumenat urbà.
- Normes UNE declarades d'obligat acompliment.
- Les recomanacions d'UNESA".
- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel Ministerio
de Obras Públicas.
Seran també d'obligat acompliment les Normes i els Costums particulars de la
Companyia Subministradora, així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les
esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat
a la contractació de la present Obra.
El contractista s'obliga a mantenir amb l'empresa subministradora el contacte
necessari, per mitjà del tècnic encarregat, per tal d'evitar criteris diferents i posteriors
complicacions.
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Permisos, llicències i dictàmens
El contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per
a l'execució i posada a servei de les obres, i haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos,
que es derivin de llur obtenció i del visat del Projecte d'Enllumenat Públic, pel Col.legi
Professional corresponent.
El contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a l'obtenció de
l'Aprovació Prèvia de Projecte i l'Autorització de posada en Servei, per part de la Delegació
Provincial d'Indústria.
Materials: Tots els materials utilitzats, fins i tot els no relacionats en aquest Plec, hauran de ser
de primera qualitat.
Documentació prèvia a l'inici de les obres elèctriques: Un cop adjudicada l'obra definitivament, i
abans de la instal.lació, el contractista presentarà al tècnic encarregat els catàlegs, cartes,
mostres, certificats de garantia, de "colament", etc. dels materials que s'han d'utilitzar a l'obra.
Abans d'instal.lar qualsevol material, caldrà presentar el següent:
- Bàculs i columnes: Certificats i plànols amb totes les característiques del suport (mides,
gruixos, tipus d'acer, característiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest Plec de
Condicions, Plànols i altra documentació d'aquest Projecte. Certificat de "colament".
- Llumeneres: Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que
componen la llumenera, concretament del reflector.
Corbes fotomètriques.
- Llums: Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides,
vida mitjana i flux lluminós.
- Equip d'encesa: Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies.
- Cables: Protocol d'assaig del cables a emprar, signat pel fabricant.
- Tubs i canalitzacions: Catàlegs del fabricant amb els tipus de materials, gruixos i resistència.
La totalitat dels documents que s'entreguin hauran d'anar identificats pel fabricant,
instal.lador o persona qualificada, amb menció expressa de l'obra on va destinats.
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat aceptats per la
Direcció de l'Obra. Aquest control previ no consisteix en la recepció definitiva, i, per tant, els
materials poden ser rebutjats per la Direcció de l'Obra, àdhuc després de ser col.locats, si ni
acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions. En aquest cas podrien ser
reemplaçats per d'altres que acompleixin les esmentades qualitats.
Els materials rebutjats per la Direcció de l'Obra, si fossin replegats o col.locats, hauran
de ser retirats pel contractista immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta
condició, la Direcció de l'Obra podrà manar retirar-los, pel mitjà que cregui oportú, per compte
de la Contracta.
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es
rebutjaran aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no
s'especifiquin expressament en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que
s'utilitza normalment l'empresa subministradora d'electricitat, i amb el vistiplau previ del
director de l'Obra.
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Reconeixements i assaigs: Quan el director de l'Obra ho cregui oportú, podrà manar i
encarregar l'anàlisi, assaig o comprovació dels materials, elements o instal.lacions, bé sigui a la
fàbrica d'origen, als laboratoris oficials o a la mateixa obra, segons cregui més adient, malgrat
que no hi sigui indicats en aquest Plec.
En cas de discrepància, els assaigs o proves s'efectuaran al Laboratori Oficial que la
Direcció de l'Obra designi.
Les despeses ocasionades per aquestes proves i llur comprovació seran a compte de
la Contracta.
Personal:
La Contracta tindrà, en tot moment, un encarregat capacitat al front de l'obra, mentre es
realitzin els treballs, el qual rebrà, acomplirà i trametrà les ordres que li doni el director.
També hi haurà sempre a l'obra el nombre i la classe d'operaris que facin falta per al
volum i la naturalesa dels treballs que s'hagin de realitzar, els quals seran de reconeguda
aptitud i experimentats en l'ofici.
Quan la Direcció de l'Obra ho cregui convenient, podrà manar que un tècnic titular, de la
categoria oportuna, representi al Contractista, en part o en totes les qüestions de l'obra.
Així mateix, si ho creu necessari la Direcció de l'Obra, es podrà comptar amb un
vigilant, dependent directament d'ella, amb totes les facilitats per part del contractista, perquè
pugui acomplir amb la missió encomanada.
En tots els casos, el contractista abonarà la totalitat de les despeses, que això origini.
Execució de les obres
El muntatge d'elements i la realització de les obres efectuarà amb estreta subjecció al
present Projecte, a les Normes i Disposicions oficials, que li siguin d'aplicació, hi ha les ordres
que doni el director de l'Obra.
Aquestes operacions s'efectuaran amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d'obra
especialitzada i segons el bon art de cada ofici, de manera que, a més del bon funcionament,
presentin bon aspecte i quedin perfectament acabades i en òptimes condicions de durada i
conservació.
Perquè els plànols siguin vàlids per a l'obra, caldrà que figuri la nota següent: "Autoritzat
per a construir", al costat de la data i la signatura del director de l'Obra.
Obres accessòries
Es consideraran obres accessòries aquelles que no figurin a la redacció del Projecte,
les quals, de presentar-se, s'efectuaran d'acord amb els Projectes Parcials que es redactin
durant l'execució de les obres, i quedaran subjectes a les mateixes condicions per les que es
regeixen, les que figuren en el contracte.
Interpretació i desenvolupament del Projecte
El director de l'Obra interpretarà el Projecte i donarà les ordres per al seu
desenvolupament, marxa i disposició de les obres, així com les modificacions, que estimi
oportunes, sempre que no alterin fonamentalment el Projecte o classe de treballs i materials
que s’hi consignin.
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El contractista no podrà introduir cap tipus de modificació sense l'autorització escrita del
director.
Si alguna part de l'obra, o classe de materials, no quedés suficientment especificada,
presentés dubtes, resultés alguna contradicció als documents del present Projecte o pogués
suggerir-se alguna solució més avantatjosa durant la marxa de les obres, la contracta ho
posarà, immediatment, en coneixement de la Direcció de l'Obra per escrit, i s'abstindrà
d'instal.lar els materials o executar l'obra en qüestió, fins a rebre l'aclariment o resolució de la
Direcció.

Millores i modificacions del Projecte
Només es consideraran com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin
estat ordenades expressament, per escrit, per la Direcció de l'Obra, i de les que s'hagi
convingut el preu, abans de procedir a llur execució.
Mitjans i obres auxiliars
Estan inclosos a la Contracta la utilització de tots els mitjans, materials, mà d'obra, i la
construcció de les obres auxiliars, que siguin necessàries per a la bona execució i conservació
de totes les obres, objecte d'aquest Projecte. També s'inclourà tot el que sigui necessari per tal
de garantir la seguretat de les esmentades obres, com són: eines, aparells, maquinària,
vehicles, grues, bastides, cintres, apuntalament, desguassos, proteccions.

4.2. CONDICIONS DELS MATERIALS
Tubs, canalitzacions de cables soterrats
Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles, de clorur de polivinil. Estancs i
estables fins a una temperatura de seixanta graus centigrads (60º). Alhora, seran no
propagadors de la flama i tindran un grau de protecció set (7), contra damnatges mecànics.
Columnes
Les columnes seran troncocòniques, de les dimensions especificades als plànols i
construïdes en planxa d'acer, a partir d'un cèrcol laminat de resistència per tracció de trenta-set
quilograms per mil.límetre quadrat (37 Kg/mm2), o superior, classe St 37.
El tronc de con s'obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat, seguint una generatriu,
realitzant-se l'esmentada soldadura amb elèctrode continu en atmosfera controlada.
No s'admetran soldadures transversals, llevat en aquells que s'autoritzi un canvi de
gruix a la planxa d'acer, utilitzada a diferents trams de la columna.
Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, contruïts en acer d'alta
resistència a la tracció, cargolant l'extrem superior amb rosca d'una entrada i doblegant el
ganxo inferior, per quedar millor agafada a la massa de formigó.
Els perns d'ancoratge seran de la forma i les dimensions indicades als plànols, d'acer
F.111 UNE.36.011.
Les columnes es lliuren amb els perns que s'indiquen als plànols, amb dues femelles
per pern i volanderes.
Les obertures de les portes, indicades als plànols, presentaran llurs cantons arrodonits,
i aniran provistos d'un emmarcament de passamà de ferro de trenta per tres mil.límetres (30 x 3
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mm), soldat a la vora d’aquestes. Aniran proveïdes de portelles en planxa d'acer, que tindrà
dispositius de subjecció i pany. Per tal de protegir-les contra la possible entrada d'aigua a
l'interior del bàcul, la part superior de l'emmarcament de les portelles de registre, portarà
soldada una visera. La porta anirà unida a la columna per una cadeneta galvanitzada.
Junt a una de les portes es disposarà, en un lloc accessible a l'interior de la columna i
soldat a ella, un angular amb orifici per a la subjecció del cable de terra. Es preveurà un
passamà d'un mínim de quatre mil.límetres (4 mm.) de gruix, per a subjectar-hi la caixa i el
tauler de connexions.
Les columnes es lliuraran galvanitzades, a tota llur longitud, mitjançant immersió en
bany calent. El bany de galvanitzat ha de contenir un mínim de noranta-vuit i mig per cent
(98,5%) de zenc pur en pes, havent d'obtenir-se un dipòsit mínim de sis-cents grams per metre
quadrat (600 grs/m2), sobre la superfície de la columna. Tal característica i les adherència,
continuïtat i aspecte superficial s'adaptaran al que estableix la Norma UNE 37.501.
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments, i
les soldadures es poliran degudament, per tal d'aconseguir un acabat exterior de bona
aparença i regularitat.
Basaments de les columnes.
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades
als plànols.
L'excavació es realitzarà de manera que les parets quedin verticals i el fons pla, evitant
en aquesta les arestes arrodonides.
La cimentació s'efectuarà mitjançant formigó de resistència H-250, en el qual
s'encastaran els perns d'ancoratge, situant-los mitjançant plantilla dimensió, de manera que la
seva col.locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d'assegurar l'entrada
completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes.
A l'interior de la foneria s'embeurà un colze de tub de PVC, de diàmetre de cent vint-icinc mil.límetres (0,125 m), per permetre l'accés a l'interior de la columna. Els extrems d'aquest
tub hauran de tenir les vores polides i que no tallin.
Llumeneres
Les llumeneres seran pròpies de l'enllumenat públic, preparades per anar,
indistintament, a bàcul i columna, tancades i amb capacitat per posar-hi l'equip elèctric de doble
encesa.
El grau de protecció serà IP 545, classe I.
Les lluminàries seran de tipus tancades, en metacrilat injectat, amb junta de doble
estanquitat en elastòmer de les silicones, antiadherent, resitents a l'envelliment i als raigs
ultravioletes, conservant llurs propietats des de setanta graus centígrads (70ºC), fins als doscents cinquanta (250º).
Portaran filtre de carbó actiu.
El cablatge del lloc d'alimentació es farà amb conductors d'alta temperatura i protegits
per una beina de fibra de vidre amb silicones.
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El capot podrà ser de:
- Poliprofilè injectat, estabilitzat davant els raigs ultraviolats, de densitat de nou-cents
cinc grams per decímetre cúbic (0,905 Kg/dm3) i una resistència al calor en exposició
contínua de cent trenta-cinc graus centígrads (135ºC).
- Foneria injectada d'aleació d'alumini, pintada amb pintura electrostàtica, polimeritzada
a alta temperatura.
L'òptica serà en alumini refinat, embotit, tractat per oxidació anòdica. Hauran de tenir
una puresa de noranta-nou amb vuitanta-cinc per cent (99,85%).
El gruix mínim del reflector serà d'un mil.límetre i dues dècimes de mil.límetre (1,2
mm.).
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres.
Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material no oxidable.
Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats
previstos al Projecte quant a nivells i uniformitats. Les mides de les llumeneres no seran mai
inferiors a les que figuren als plànols.
- Lluminària esfèrica:
Les lluminàries de tipus esfèric tindran el globus difusor de polietilè d'alta densitat, opal
resistent a l'impacte (IP9) i a l'envelliment per acció de la radiació ultraviolada.
La base portaglobus serà de foneria d'alumini, prevista per a allotjament l'equip d'encès,
en alt factor, portallànties i la xapa reflectora.
Totes les parts metàl.liques seran inoxidables.
Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats
previstos al Projecte quant a nivells i uniformitats. Les mides de les lluminàries no seran mai
inferiors a les que hi figuren als plànols.
Proteccions
A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s'instal.larà una pica de terra
a cada punt de llum i quadre. Unint totes les piques es disposarà una presa de terra, formada
per cable de coure nu de trenta cinc mil.límetres quadrats (35 mm2) de secció. Aquest cable
anirà soterrat directament a terra, és a dir, fora de les canalitzacions elèctriques, i a cinquanta
centímetres (0,05 m) de profunditat, com a mínim.
Totes les unions es faran amb soldadura aluminotèrmica d'alta temperatura de fusió.
La unió a la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de
material inoxidable. No hi ha haurà cap unió entremig de dos (2) punts de llum.
A més de la posada a de terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per
intensitat de defecte.
S'utilitzaran interruptors diferencials la sensibilitat dels quals vindrà donada pel valor
obtingut de la resistència a terra de les masses.
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La instal.lació de tots els elements a l'interior de la llumenera, així com la resta a la
columna, fa que tota l’operació sigui inaccessible i que es precisin les eines especials per a llur
manipulació.
Taulers de connexió a columnes.
S'entén per tauler de connexió a columnes el suport i els elements de protecció i
entroncament que s'intal.laran a cada columna.
El tauler serà de material aïllant, no propagador de la flama i nohigroscòpic. Serà d'un
gruix no inferior a cinc mil.límetres (0,005 m), i disposarà dels borns polits i no tallants.
Cada tauler disposarà, com a miním, de:
- Placa base.
- Curts circuits unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables
d'alimentació.
- Borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d'alimentació.
Tots els elements de la placa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl.lics de la
columna. La cargoleria serà de material inoxidable. El tauler s'instal.larà dins d'una caixa de
material plàstic, a l'interior de la columna.
Cables
Els cables que s'empraran per a l'enllumenat públic seran de coure electrolític d'1/56
m/mm2 de resistència específica, i de seccions nominals, les que figuren als plànols.
Tots els conductors que s'utilitzin seran unipolars a les seccions, iguals o superiors a
setze mil.límetres quadrats (16 mm2). La tensió nominal de funcionament serà de mil volts
(1.000 V), i la tensió de prova de quatre mil volts (4.000 V.).
Els cables d'enllumenat enterrat seran armats i amb coberta i un aïllament de policlorur
de vinili (PVC) Designació UNE VFV 0,6/1 Kv.
L'armadura serà d'acer galvanitzat als cables tetrapolars, i de material amagnètic
(alumini) a la resta.
La resistència màxima a vint graus centígrads (20ºC) haurà de complir els valors
assenyalats per la Norma UNE 21.119.74.
La resistència d'aïllament haurà de complir el que s'especifica al Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió a l'apartat MIBT 017.
La resistència d'aïllament mínima serà de deu ohms (10 ) en cent metres (100 m.)
A la coberta, i de manera inesborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i
seccions dels cables.
Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, amb aïllament i
coberta de PVC, tensió nominal mil vots (1000 V.) designació UNE VV 0,6/1 KV, i de secció
mínima de dos amb cinc mil.límetres quadrats (2,5 mm2)
Els cables de distribució en b./t. seran d'alumini amb aïllament de polietilè reticulat
(PRC), coberta de policrorur de vinil (PVC), i designació UNE RV 0,6/1 KV.
Les característiques físiques, mecàniques i elèctriques dels materials dels cables
satisfaran el que indiquen les normes UNE 21.011, 21.012, 21.014, 21.015, 21.042, 21.064 i
proposta UNE 21.019.
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Els cables de mitja tensió seran d'alumini i satisfaran les normes UNE 21.013 i UNE
21.014.
L'aïllament serà de polietilè reticulat amb un gruix mínim de sis amb vuit mil.límetres
(6,8 mm).
Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàl.lica i estarà formada per una
cinta semiconductora, una capa extrudida de mescla semiconductora o una combinació de les
dues.
La pantalla sobre l'aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàl.lica,
associada a una part metàl.lica.
La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m) de cable a vint
graus centígrads (20ºC) seran setze mil.límetres quadrats (16 mm2) Cu. i 1,16/Km.
respectivament.
La coberta exteriors estarà constituida per una capa extrudida de PVC, semiconductora,
de resistivitat compresa entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3.000 cm)
Tots els cables seran homologats per les companyies subministradores, compliran les
normes 25 N 194 2ª revisió i 20 M041 1ª revisió, de FECSA.
S'ha d'efectuar la identificació de les fases, tant a la distribució com als terminals,
mitjançant cintes, anelles o fundes, d'acord amb els colors indicats per la norma UNE 21.086, a
saber: fase "R" color verd, fase "S" color groc, fase "T", color violeta, i neutre, color gris.
Conducció per a canalitzacions d'enllumenat, baixa o mitja tensió
Llevat de les entrades i sortides als punts de llum, on els cables discorren dins dels
tubs, o bé a les crüilles de calçada, els cables aniran a rases de seixanta centímetres (0,60 m)
de fondària i quaranta centímetres (0,40 m) d'amplada.
Les parets de la rasa hauran de ser verticals i es procurarà que passi poc temps entre
l'obertura i el rebliment d’aquesta, interrompent els treballs en cas de pluja o inundació.
Els cables podran anar directament enterrats o dins de tubs, segons s'especifiqui als
plànols.
El cable se situarà amb cura sobre un llit de sorra, i es taparà amb la quantitat suficient
de sorra, perquè, al col.locar la peça ceràmica de protecció, aquesta no arribi a tocar el cable.
Quan el cable vagi entubat, s'escollirà un diàmetre interior suficient perquè els cables es
puguin passar sense cap dificultat. El tub anirà sobre un llit de sorra, i no tindrà cap deformació
ni forats. No hi haurà cap unió entre tubs. Dins de cada tub no hi passarà més que una sola
línia.
L'estesa del cable s'efectuarà de manera que aquest no sofreixi tensions mecàniques,
doblecs excessius o sigui arrossegat de forma que la coberta pugui esqueixar-se. Els treballs
d'estesa es detrindran si la temperatura ambient és inferior als zero graus centígrads (0ºC).
El volum de rasa que resti, es farcirà amb productes que provinguin de la mateixa
excavació, sempre que llur densitat mínima al pròctor normal sigui de mil quatre-cents
cinquanta grams (1.450 Kg) i no contingui elements majors de deu centímetres (0,10 m) de
diàmetre, en quantitat superior al cinc per cent (5%).
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El rebliment es realitzarà per capes de vint centímetres (0,20 m.), que hauran de cobrir
l'amplada total de la rasa i es compactaran fins a aconseguir una capacitat del noranta-cinc per
cent (95%) del productor normal abans de procedir al rebliment de la capa successiva.
A una fondària aproximada de vint centímetres (0,20 m) es col.locarà una malla de
senyalització de material plàstic, de les característiques indicades als plànols.
Als encreuaments de calçada es col.locaran tants conductes com línies elèctriques
existeixin, més un de reserva, els quals aniran protegits en formigó, segons especificacions dels
plànols.
Entroncament i derivacions
Els canvis de secció a les línies de distribució s'efectuaran a l'interior dels bàculs o
columnes.
Les derivacions s'efectuaran, sempre, a l'interior de pericons i els entroncaments es
fixaran, mitjançant ancoratges i, de manera ordenada, a la paret interior del pericó.
Els entroncaments i les connexions es realitzaran amb la major cura, per tal que, tant
mecànica com elèctricament, responguin a iguals condicions de seguretat, que la resta de la
línia.
A l'hora de preparar els diferents conductors per a l'entrocament o la connexió, es
deixarà l'aïllament precís, segons el cas, i la part de conductor sense ell estarà neta, i no tindrà
cap tipus de material, que impedeixi un bon contacte, no sent danyada per les eines ni pel tracte
durant l'operació. Els entroncaments i les derivacions es realitzaran mitjançant terminals o
manegots a pressió, i situant el conjunt a l'interior de "botelles" que, posteriorment, s'ompliran
amb resina epòxid per a aplicacions elèctriques.
La realització del conjunt anirà a càrrec de personal especialitzat. La confecció serà
posant-hi cura i d’acord amb les normes usuals d'aquesta tècnica.
Les característiques mecàniques i elèctriques de cada derivació no seran, en cap cas,
inferiors a les del cable en aquell punt.
Equips
S'entendrà per equips d'encesa dels llums, les reactàncies limitadores de corrent (en
cas de tubs de descàrrega) i els possibles dispositius, que siguin necessaris als llums de vapor
de sodi, per a l'inici de la descàrrega. Seran del tipus "intemperie estancos".
El subministrador de les lluminàries haurà d'efectuar les provetes i assaigs que
s'anomenen. Amb suficient antelació, advertirà a la Direcció de l'Obra de la data en què es
faran, per tal de que els seus tècnics estiguin presents. D'aquestes proves i assaigs es traurà el
corresponent document, que el lliurarà a la Direcció de partides, si s'observen característiques
deficients, en un percentatge del cinc per cent (5%) de les quantitats del mateix tipus.
A) Reactàncies:
El balast o reactància de corrent haurà d'estar constituït per una autoinducció, sobre el
nucli de ferro, de les característiques, potència i tipus, adequades a cada llum, de forma que en
aplicar la tensió d'alimentació del conjunt 220 V-50 Hz, circuli pel llum el seu corrent nominal,
donat a les característiques de la mateixa.
Tots els tipus de reactàncies hauran d'estar dimensionats, de forma que, a arribar a la
seva temperatura de règim, aquesta no experimenti un increment superior a seixanta graus
centígrads (60ºC) sobre la temperatura ambient, sent aquesta de trenta graus centígrads
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(30ºC). La comprovació de la temperatura dels debanats s'efectuarà pel procediment de
mesurament de la resistència òhmica d’aquests.
Els debanats, així com els nuclis, hauran d'estar immersos en massa de resines
sintètiques de forma que garanteixin l'evacuació de calor i la capacitat mecànica, no poden-se
apreciar ni vibracions al llarg de llur funcionament.
Les reactàncies hauran d'estar protegides contra els camps magnètics propers, no
podent-se apreciar variacions apreciables de la impedància, al col.locar en contacte amb elles
altres reactàncies.
Les pèrdues de potència als debanats no sobrepassaran, en cap cas, els següents
valors:
- Llums de vapor de mercuri:
80 w
125 w
250 w
400 w

10 w
12 w
18 w
22 w

- Llums de vapor de sodi d'alta pressió:
70 w
100 w
150 w
250 w
400 w

13 w
15 w
20 w
26 w
35 w

Tots els debanats presentaran una rigidesa dielèctrica respecte a les masses
metàl.liques que els envoltin, i respecte al nucli, de dos mil volts (2.000 V.), prova que es
realitzarà amb tensió alterna de cinquanta hertzs (50 Hz.) i durada d'un (1) minut.
Els borns de connexió amb la resta del circuit estaran disposats de manera que no
presentin continuïtat elèctrica superficial, en cas de condensacions de vapor d'aigua sobre
aquests.
Compliran la Norma UNE 20.395.76.
A l'exterior, i de forma inesborrable, hauran de portar grafiades les característiques
elèctriques, marca del fabricant i esquema de connexió.
B) Condensadors:
Els condensadors que s'utilitzaran a la compensió del factor de competència, seran del
tipus d'aïllament de paper o poliester metal.litzat, estancs, i de les capacitats adequades per a
cada tipus de reactància i llum, que compensi el factor de potència (cos. Y) fins a 0,9 com a
mínim.
La tensió de prova o d'aïllament entre borns del condensador i parts metàl.liques de la
coberta serà de dos mil volts (2.000 V) - tensió durant un (1) minut - i la tensió nominal de treball
de tres-cents vuitanta volts (380 V.), cinquanta hertzs (50 Hz) - valor eficaç - .
Hauran de posseir entre els borns i de forma inamobible (soldada) una resistència d'un
a cinc ohms (d'1 a 5 ) i un wat (1 w), per tal d'assegurar l'autodescàrrega del condensador, quan
es trobi desconnectat. El corrent de fugides mesurat a mil volts (1.000 V) de tensió haurà de ser
inferior a una dècima d'ampers (0,1 A).
Els borns de connexió del condensador es disposaran de forma que no presentin
continuïtat elèctrica superficial, en cas de condensacions de vapor d'aigua sobre seu.
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Els condensadors d'execució estanca se submergiran en aigua durant quatre (4) hores;
les dues primeres a la tensió nominal i les altres dues desconnectades. Després de la immersió
la resistència d'aïllament, entre borns i parts metàl.liques, no serà inferior a dos (2) M.
S'aplicarà entre terminals del condensador, durant una (1) hora, una tensió contínua
igual a dues amb quinze (2,15) vegades la tensió nominal, mantenint-se la temperatura de deu
graus centígrads (10ºC) sobre l'ambient. Després d'aquesta prova s'aplicarà una tensió quatre
amb tres (4,3) vegades la V nominal i durant un (1) minut.
Es sotmetrà el condensador, i durant sis (6) hores, a una tensió de dues amb quinze
(2,15) vegades la nominal, mantenint-se la temperatura de deu graus centígrads (10ºC) sobre
l'ambient.
A l'exterior i de forma inesborrable hauran de portar grafiades les característiques
elèctriques, marca del fabricant i esquema de connexió.
C) Arrencadors:
En cas que el circuit d'encesa del llum necessiti circuits i dispositius d'arrencada,
aquests hauran de realitzar llurs funcions al llarg període d'encesa, restant totalment eliminats,
un cop el llum hagi entrat en funcionament normal. La reactància i l'arrencador no presenten,
fora del cicle inicial, més pèrdues, que les que són pròpies de la limitació de corrent i, en
qualsevol cas, no superiors a les esmentades per a les reactàncies.
A l'exterior, i de forma imborrable, hauran de portar grafiades les característiques
elèctriques, marca de fabricant i esquema de connexió.
Llums
Els llums que s'utilitzaran a les instal.lacions, seran del tipus de descàrrega en gasos.
Els esmentats llums hauran de ser de característiques tècniques iguals o superiors a
les que s'indiquen seguidament, per a cadascun dels tipus i potències.
La Direcció de l'obra es faculta el dret de comprovar estadísticament o globalment, les
condicions tècniques i de recepció dels materials subministrats, així com certificats oficials de
llurs característiques, i pot rebutjar aquelles que, per les seves característiques deficients o
insuficients, superin el cinc per cent (5%) de les quantitats subministrades del mateix tipus.
Compliran les Normes UNE - 20 - 354/76.
S'entendrà com a llums de descàrrega, tipus valor de mercuri, els anomenats de color
corregit, de fabricació actual, amb additius de terres rares i amb fluixos inicials, els quals
s'indiquen més endavant.
Dimensions
Les ampolles seran de vidre, de les anomenades de bulb, i de dimensions màximes
aproximades de:
Potència
Diàmetre màxim
Longitud màxima
(w)
Ampolla (mm)
(mm)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Llums de VMCC
80
72
156
125
77
177
250
92
227
400
122
292
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70
100
100 T
150
150 T
250
250 T
400
400 T

Llums de VSAP
156
182
211
227
211
227
257
292
283

71
76
48
92
48
92
48
122
48

T = Tubular
Casquets
El casquet dels llums serà del tipus anomenat "Goliat", i haurà de posseir un
recobriment metàl.lic antioxidant, niquelat, zencat.
Haurà de garantir-se, alhora, un bon funcionament d’aquest (adherències al vidre) a
temperatures màximes de dos-cents cinquanta graus centígrads (250ºC), sense que s'observin
esquerdes ni esvorancs a la unió amb l'ampolla ni a les masses vítrees que separen els pols de
contacte.
Tensió d'arrencada
La tensió mínima d'inici de la descàrrega haurà de quedar garantida als llums a:
Temperatura ambient més cinc graus centígrads (+5ºC); tensió mínima d'encesa: cent
vuitanta volts (180 V)
Temperatura ambient menys quinze graus centígrads (-15ºC); tensió mínima d'encesa:
dos-cents volts (200 V)
Temperatura de l'ampolla
L'ampolla de vidre haurà de suportar la pressió interna, i les seves deformacions
tèrmiques i les del casquet, sense trencament, fins a una temperatura màxima de tres-cents
cinquanta graus centígrads (350ºC); suportant, en aquestes condicions, el xoc tèrmic de la
caiguda de gotes d'aigua a quinze graus centígrads (15ºC), sense trencament ni esquerdes
sobre el vidre.
Tensió i corrent de l'arc
Una vegada començada la descàrrega i trancorregut el cent per cent (100%) del
període mínim d'encesa, s'hauran de confirmar els següents valors en més menys cinc per cent
(+-5%):
Potència

Tensió de l'arc
Corrent a
Corrent
absorbida
(manteniment)
l'arrencada
per la llum
(W)
(V)
(A)
(A)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Llums de VMCC
80
125
250
400

115
125
135
140

1,20
1,80
3,30
5,10
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Llums de VSAP
70
100
100 T

90
100
100

1,25
1,80
1,80

1,0
1,2
1,2

Potència

Tensió de l'arc
Corrent a
Corrent
absorbida
(manteniment)
l'arrencada
per la llum
(W)
(V)
(A)
(A)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------150
100
2,52
1,8
150 T
100
2,52
1,8
250
100
4,10
3,0
250 T
100
4,10
3,0
400
105
5,70
4,4
400 T
100
5,70
4,4
Flux lluminós
El flux lluminós nominal, mesurat després d'un dos-cents per cent (200%) del període
d'encesa i transcorregudes les cent (100) primeres hores de vida de llum, resultarà ser de més
menys cinc per cent (+-5%) dels següents valors:
Potència
Flux lluminós
(W)
a les 100 h (1m)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------80
3.800
125
6.300
250
13.500
400
23.000
Potència
Fluix lluminós
(W)
a les 100 h. (1m)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Llums de VSAP
70
100
100 T
150
150 T
250
250 T
400
400 T

5.800
9.500
10.000
14.000
14.500
25.000
27.000
47.000
48.000

L'esmentat flux no haurà de disminuir al llarg de la vida del llum, i caldrà que tingui una
reactància que subministri els valors nominals de tensió i corrent, abans indicats, de les
següents proporcions (valors de més menys tres per cent (+-3%).
- Llums de vuitanta a quatre-cents vats (80 a 400 W):
. A les vuit mil (8.000) hores: superior al vuitanta-quatre per cent (84%) del flux inicial.
. A les dotze mil (12.000) hores; superior al setanta-vuit per cent (78%) del flux inicial.
Aquest valors suposen, com a mínim, una encesa cada deu (10) hores de
funcionament.
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Supervivència
S'entendra com a supervivència, el percentatge de llums, que continuen funcionant
després d'un cert període de temps, sotmesos als valors de tensió i corrent nominal per a cada
tipus de llum, havent de superar-se els següents valors mínims:
. després de vuit mil (8.000) hores: el noranta-cinc per cent (95%).
. després de dotze mil (12.000) hores: el noranta-dos per cent (92%).
Centre de maniobra
Es defineix com a centre de maniobra, el conjunt d’instal·lacions, que calen per a la
correcta maniobra d'encesa i apagament de la il·luminació, així com per al seu control i
mesurament.
Principalment consten del següents elements:
- Cèl·lula fotoelèctrica per a maniobra automàtica i interruptor horari.
- Quadre elèctric amb contactors, interruptors, comptadors, fusibles, reblés i transformadors
d'intensitat i tensió, si escau.
- Armari de protecció.
Materials:
- Cèl·lula fotoelèctrica.
Serà de primera qualitat, caldrà que pugui treballar en qualsevol orientació, i es
col·locarà en uns suports pròxims als centres de distribució. A l'interior portarà els
corresponents accessoris per poder suportar una càrrega de mil volts (1.000 V).
No haurà de ser afectada per la pluja, vent, etc., i conservarà les seves característiques
tècniques per un termini no inferior a tres (3) anys.
La connexió d'encesa es produirà quan la il·luminació diürna sigui, aproximadament, de
cinquanta (50) lux, i la desconnexió als cent (100) lux.
- Interruptor horari.
Serà de bona qualitat i marca coneguda, amb quadrant que permeti comprovar,
fàcilment, l'hora d'encesa i apagament. Anirà protegit per una caixa metàl.lica, i serà de tipus
astronòmic.
- Comptadors.
Seran trifàsics, d'accionament electromagnètic amb contactes de plata, +ampliment
dimensionats, que permetran efectuar un nombre considerable d'interruptors. El consum de la
bobina d'accionament no serà superior a seixanta (60) VA. Compliran les normes VDE 0665 i
0660.
- Amperímetres i voltímetres.
Seran electromagnètics, de tipus encastat i escales adequades.
- Comptadors.
El comptador d'energia activa del plató d'enllumenat serà del tipus de quatre (4) fils, per
tres-cents vuitanta volts (380 V.), connexió exterior i amb transformador d'intensitat, si calgués.
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S'instal.larà equip d'energia activa i reactiva.
- Fusibles.
Seràn de tipus protegit per a evitar formació de flama, i no podran sofrir deteriorament
més que a les peces fusibles, pròpiament dites, o a la part destinada a apagar l'arc.
- Interruptors.
Seran de coure o llautó, de valor doble, al menys, a la intensitat del circuit elèctric real.
No podran tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars,
de connexió interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca.
- Pals a terra.
Tots els centres de distribució i punts de llum portaran connectades a terra totes les
parts metàl.liques.
La resistència de posada a terra serà superior a deu ohms (10 ohms), havent-se de
col.locar, si la naturalesa ho requereix, més pals a terra.
Els pals a terra seran segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
- Armaris metàl.lics.
Els armaris seran de xapa d'acer galvanitzat de tres mil.límetres (3 mm.) de gruix, com
a mínim, d'una sola peça de xapa, plefada i soldada elèctricament a base de fil continu en
aportació, sota atmosfera inerta.
Una junta d'estanquitat tindrà cura del perfecte tancament de portes.
Serà totalment estanc i del tipus exterior amb un grau mínim de protecció IP 559 (UNE).
Les normes de l'acabat i aspecte exterior, així com del galvanitzat, seran les mateixes
que s'expliquen en aquest Plec de Condicions per a les columnes.
Recorrent el quadre en sentit longitudinal es disposarà un conductor de coure nu de
cinquanta mil.límetres quadrats (50 mm2), al qual serà connectada la carcassa de l'armari, així
com totes les parts metàl.liques, tals com portes, suports, etc. Aquest conductor anirà unit al
circuit general de terres de l'enllumenat.
L'armari tindrà un sostre especial per evitar la caiguda d'aigua per degoteig, i ranures
per a la ventilació.
Hi haurà previstos dos allotjaments separats, un per a les instal.lacions pròpies de la
companyia subministradora, i l'altre per a les instal.lacions de protecció de línies. La zona
destinada a la companyia subministradora es farà seguint les seves indicacions.
Tot el material elèctric anirà muntat a una placa aïllant, hidròfuga, autoextingible, tipus
celissol o celotex, i aïllada de les parts metàl.liques de l'armari. Aquesta placa constituirà un
doble aïllament i el seu gruix no serà mai inferior a cinc mil.límetres (5 mm)
Tots els elements elèctrics i mecànics vindran protegits contra l'oxidació i seran de
primera qualitat.
La connexió entre si de tots els elements s'efectuarà de manera ordenada, per tal que
es pugui seguir fàcilment qualsevol circuit, marcant-se les diferents fases amb colors
internacionals, i altres colors els fils corresponents als circuits secundaris de maniobres.
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Tots els cables s'enumeraran a llurs dos extrems.
Tots els elements s'identificaran mitjançant una plaqueta, que indicarà el circuit al qual
pertanyen.
S'evitarà el pas de conductors per vorades que tallin, i es protegiran, si cal, per perfil
protector aïllant.
Tots els quadres es lliuren en funcionament, realitzant-se les proves de maniobra,
estanquitat, aïllament, etc., que es considerin oportunes, per a la recepció definitiva.
Dins de cada armari hi haurà un petit calaix, on hi anirà un plànol amb l'esquema unifilar
del quadre i la identificació del borns.
4.3. MESURAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES
Estació transformadora
Comprèn l'esmentada unitat l'excavació en qualsevol tipus de terreny, construcció de
l'estació, segons esquemes que figuren als plànols, ampliats per les normes particulars de
l'empresa subministradora.
Tots els treballs necessaris, així com l'aportació de mitjans precisos per al correcte
acabat de l'obra. Es mesurarà per unitat (u.) totalment acabada.
Transformador
Aquesta unitat comprèn l'adquisició, el transport i dipòsit del transformador adequat a
les potències i tensions indicades.
Es mesurarà per unitat (u.) de transformador connectat i comprovat.
Aparellatge interior de l'Estació Transformadora
Aquesta unitat comprèn els elements (ruptofusible, seccionadors d'entrada, de sortida i
proteccions del transformador, etc.) necessaris per al correcte funcionament elèctric de l'Estació
Transformadora. Així mateix inclou els circuits auxiliars d'enllumenat i protecció del
transformador, comandaments a distància, senyalització, circuit de terra, i tot aquell material
necessari per al bon funcionament de l'E.T.Es mesurarà per unitat totalment acabada i
comprovada.
Instal.lació en baixa tensió
Aquest apartat inclou del circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució complet,
de quatre mes quatre (4+4) sortides protegides.Es mesurarà per unitat (u.) totalment instal.lada
i comprovada.
Cables
Al preu assignat per metre linial (ml.) queda comprès el cost de totes les operacions
d'adquisició, transport, carreteig, i col.locació del cable, així com la retirada i l'abonament de les
bobines corresponents.
Llevat del cas del cable mitja tensió, es considerarà inclòs al preu per metre lineal (ml)
la part proporcional d'unions, derivacions, terminals, etc.
Es mesurarà per metres lineals realment instal.lats.
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Conduccions per a canalitzacions d'enllumenat a baixa o mitja tensió
El preu comprèn l'execució del metre lineal de rasa segons dimensions i
característiques, que s'assenyalen als plànols corresponents.
Està inclosa l'excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra
que servei de llit i de recobriment als cables o conduccions, la cinta de senyalització o maons de
protecció (segons plànols) i tots els tubs necessaris per a passar els cables (o quan escaigués
les canaletes prefabricades).
En cas de conducció per a encreuament de calçades, el preu inclou totes les
canonades necessàries més el llit i protecció de formigó; així com l'excavació, el rebliment i el
transport a l'abocador dels materials sobrants.
En tots els casos s'entén que el preu és el mateix, qualsevol que sigui el nombre de
canonades (o canaletes) necessàries.
També està inclosa la compactació fins a un noranta per cent (90%) del proctor normal.
Es mesurarà per metre lineal (ml.).
Punt de llum
Es defeneix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada
completa, equip d'encesa en alt factor, llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del
tauler fins a la lluminària, posada a terra, de tot el conjunt, així com el dau de formigó amb els
seus perns d'ancoratge, inclosa l'excavació. També s'inclou la pica de terra, així com accessoris
i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament.
Es mesurarà per unitat (u.) acabada i comprovada.
Centres i quadres de maniobra.
S'inclouen en aquest concepte aquells materials degudament instal.lats, necessaris per
a la correcta maniobra d'encesa, apagat, protecció i mesura de les instal.lacions.
Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl.lics galvanitzats, cèl.lules
fotoelèctriques, rellotge horari, comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials
i magnetotèrmics, fusibles, armaris, comptadors, posada a terra, basament per al corresponent
ancoratge, cables elèctrics d'escomesa fins al quadre de baixa tensió dins l'Estació
Transformadora, etc.
Aquesta unitat inclou l’armari de maniobra com a continent dels elements abans
esmentats, així com l'obra civil d'assentament d’aquest.
Tot això degudament connectat i posat en servei.
Es mesurarà per unitat (u.) acabada i en servei.
4.4. PROVES PER A LES RECEPCIONS
Proves per a la recepció provisional de les obres
Per a la recepció provisional de les obres, una vegada acabades, la Direcció Facultativa
de les obres procedirà, en presència dels representants del contractista a efectuar els
reconeixements i assaigs que es considerin necessaris, per a comprovar que les obres han
estat executades d'acord amb el Projecte, segons les ordres de la Direcció de l'Obra i les
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modificacions que hagin estat autoritzades. La contracta haurà de portar els aparells necessaris
per fer les medicions que més endavant s'anomenen.
No es rebrà cap instal.lació elèctrica que no hagi estat provada amb la seva tensió de
servei normal, i demostrat el seu perfecte funcionament.
Prèviament a la recepció provisional de les obres, l'Institut Català del Sòl haurà de tenir
al seu poder tots els documents necessaris per a la immediata connexió de totes les
instal.lacions. En particular:
-

Carta de la companyia subministradora acceptant els treballs efectuats per a ella.
Butlletins de l'instal.lador, segellats per la Delegació Provincial d'Indústria.
Autorització de connexió per part de la Delegació Provincial d'Indústria.
Tots els plànols, catàlegs i certificats que es relacionen a l'apartat 4.1.

Reconeixement de les obres.
Abans del reconeixement de les obres, el contractista en retirarà, fins a deixar-les
completament netes i aclarides, tots els materials sobrants, restes, embalatges, bobines de
cables, mitjans auxiliars, terres sobrants de les excavacions i rebliments, escombraries, etc.
Es comprovarà que els materials coincideixen amb els admesos pel Tècnic Encarregat
en el control previ, que corresponen amb les mostres que ja tenia, i que no estan deteriorats en
llur aspecte o funcionament. Igualment, es comprovarà que la construcció de les obres de
fàbrica, la realització de les obres de terra i el muntatge de totes les instal.lacions elèctriques
han estat executades de forma correcta i acabades i rematades completament.
En particular, es crida l'atenció sobre la verificació dels següents punts:
- Seccions i tipus dels conductors i cables utilitzats.
- Alineació dels punts de llum.
- Forma d'execució dels terminals, entroncaments, derivacions i connexions en
general.
- Tipus, tensió i intensitat nominals i funcionament de ferms i paviments afectats.
- Geometria de les obres de fàbrica dels centres de transformació
- Estat dels revestiments, pintures i paviments dels centres de transformació i
absència d'esquerdes, humitats i penetracions d'aigua.
- Un cop efectuat aquest reconeixement i, d'acord amb les condicions contingudes, es
procedirà a realitzar amb les instal.lacions elèctriques, els assaigs que s'indiquen als
articles següents:
Assaig de la Xarxa d'Alta Tensió
Es realitzaran, successivament, els següents assaigs:
1. Es mesurarà la resistència de l'aïllament entre conductors i entre aquest i el terra.
2. Es procedirà a la posta en tensió de la xarxa, a ser possible, aplicant la tensió de
forma creixent fins arribar a la normal de servei, i en cas contrari, es donarà tensió de
cop, tancant l'interruptor corresponent.
3. S'acoblarà la xarxa de manera normal als sistemes exteriors de l'empresa
subministradora, deixant-la en servei i en marxa industrial durant setanta-dues (72)
hores, com a mínim.
4. Es mesurarà de nou la resistència d'aïllament.
La resistència d'aïllament com a ohms no serà inferior a mil per U (1.000 x U), sent U la
tensió de servei no volts (V). La posta en tensió i el manteniment en servei de la xarxa d'alta
tensió no ha de provar de funcionament dels aparells de protecció, si estan correctament
calibrats i regulats, ni el falliment de l'aïllament dels cables i de llurs caixes terminals.
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A la vista dels resultats dels assaigs, que es vagin realitzant, es decidirà la conveniència
o no de portar a terme els successius.
Assaigs de les instal.lacions elèctriques dels centres de transformació i repartiment
Es realitzaran els següents assaigs:
- Es mesuraran les distàncies entre els elements de diferents polaritats sotmesos a
tensió, i entre aquests i les parts que no estan en tensió, per comprovar que acompleixen el que
disposa l'article 8 del Reglament d'Estacions Transformadores.
- Es mesurarà la resistència d'aïllament, respecte terra de les parts actives de la
instal.lació, que no haurà de ser inferior a mil per U (1.000 x U) ohms sent U la tensió de servei
en volts.
- Es mesurarà la resistència de pas a terra dels sistemes de posada a terra, tant dels
corresponents a les parts metál.liques, no sotmesos a tensió, com als neutres dels
transformadors, havent de complir els que s'indica els reglaments vigents.
Tots aquests assaigs han d'efectuar-se amb resultats satisfactoris, abans de sotmetre
la instal.lació a la seva tensió de servei normal.
Assaigs de les instal.lacions d'enllumenat públic
- Caiguda de tensió:
Amb tots els punts de llum connectats es mesurarà la tensió a la connexió de serveis
del centre de comandament i als caps dels diversos ramals. La caiguda de tensió, a cada ramal
no serà superior al tres per cent (3%) de l'existent al centre de comandament, si en aquest
basta el seu valor nominal.
- Aïllament:
L'assaig d'aïllament es realitzarà per a cadascun dels conductors adjunts al neutre,
posat a terra o entre conductors actius aïllats. La mesura d'aïllament s'efectuarà segons allò
indicat a l'article del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió corresponent.
- Proteccions:
Es comprovarà que la intensitat nominal de diferents fusibles sigui igual o inferior al
valor de la intensitat màxima de servei del conductor protegit.
- Línia de terres:
Es mesurarà la resistència a terra en cada punt, que no haurà de ser superior a deu
ohms (10 ohms).

Equilibri entre fases
Es mesuraran les intensitats a cadascuna de les fases. Ha d'existir el màxim equilibri
entre elles.
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Identificació de les fases
S'ha de comprovar que el Quadre de comandament i a tots aquells, als quals es
realitzen conduccions, els conductors de les diverses fases i el neutre, si n'hi ha, siguin
fàcilment indentificables pel color.
Il.luminació
Es comprovarà amb luxòmetre, que els resultats obtinguts siguin iguals o superiors als
previstos al Projecte.
Proves de la recepció definitiva de les obres
Abans de procedir a la recepció definitiva de les obres, se’n farà un reconeixement, i la
Direcció de l'Obra podrà fer qualsevol de les proves esmentades en la recepció provisional.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAPÍTOL V
5. UNITATS D'OBRA DE XARXA TELEFÒNICA I ALTRES SERVEIS
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Disposicions aplicables.
Materials.
Execució de rases per a conduccions telefòniques.
Col.locació de canonades i formigonat de les canalitzacions telefòniques.
Separació entre les canalitzacions telefòniques i altres serveis.
Mesurament i pagament de les Obres

UNITATS D'OBRA DE XARXA TELEFÒNICA I ALTRES SERVEIS
5.1. DISPOSICIONS APLICABLES
A més de totes les disposicions generals esmentades als articles 1.16, seran d'especial
aplicació les normatives de les companyies subministradores de gas a les obres corresponents
a serveis de gas i les "Normes de Compañia Telefónica Nacional de España", per a les obres
de canalitzacions telefòniques.
Seran també d'aplicació els acords signats amb les companyies subministradores i la
Compañia Telefónica Nacional de España.
5.2. MATERIALS
Tots els materials compliran les especificacions de les Normatives i Instruccions
esmentades a l'article 1.16.
Els materials específics de xarxes de gas (obra mecànica) i específics de canalitzacions
telefòniques seran subministrats o no per la Companyia corresponent, d'acord amb els convenis
signats.
5.3. EXECUCIÓ DE RASES PER A CONDUCCIONS TELEFÒNIQUES
Les excavacions de rases i emplaçaments de les cambres, s'efectuaran ajustant-se a
les dimensions expressades als plànols, llevat disposició en contra per part del facultatiu
director de les obres, si ho considera necessari.
Les rases s'excavaran en sentit ascendent per facilitar la sortida de les aigües. Al
realitzar la rasa es farà un acurat anivellament del fons, domant-li un lleuger pendent cap a les
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cambres, per tal d'evitar punts baixos a la canalització, que facilitin l'acumulació de residus. Un
cop realitzada la rasa, col.locades les canonades i abocat el formigó que les recobreix, es
procedeix al seu rebliment per tongades de trenta centímetres (0,30 m), regant i compactant
sobre cada una d'elles, per a aconseguir un grau de compactació equiparable al terreny
circumdant.

5.4. COL.LOCACIÓ DE CANONADES I FORMIGONAT DE LES CANALITZACIONS
TELEFÒNIQUES
Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08
m) i a sobre es col·locarà la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador
cada setanta centímetres (0,70 m). Col·locada aquesta capa, s'abocarà el formigó a dintre, fins
a cobrir tres centímetres (0,03 m), i llavors es col·locarà la segona capa. L'operació es repetirà
tantes vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins escampar sobre l’última una
protecció de vuit centímetres (0,08 m) de formigó.
Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà
acoblant l'extrem recte d'un d'ells amb l'extrem de la copa de l'altre i encolant-los amb un
adhesiu, a base de dissolució de PVC en solvent orgànica volàtil.
Els àrids, que utilitzin en el formigó, no han de superar un format de vint-i-cinc
mil·límetres (0,025 m) en un vuitanta-cinc per cent (85%), tolerant-se en el quinze per cent
(15%) restant fins a una dimensió de trenta mil·límetres (0,030 m).
Per a la prova del conductes, es passarà a través d'ells un cilindre de deu centímetres
(0,10 m.) de longitud i del diàmetre corresponent segons la Normativa de la C.T.N.E.
5.5. SEPARACIÓ ENTRES CANALITZACIONS TELEFÒNIQUES I ALTRES SERVEIS
Paral·lelisme: S'observarà una separació mínima de vint-i-cinc centímetres (0,25 m.) amb
línies de baixa tensió, referides aquestes mides als dos punts més propers entre el cable
d'energia i el parament exterior del bloc de formigó, que protegeix els conductes de la
canalització telefònica.
Pel que fa a l'aigua i al clavegueram, les distàncies mínimes entre llurs punts més
propers seran de trenta centímetres (0,30 m).
Quant al gas, es tractarà d'evitar aquest paral.lelisme, que si es ineludible, és mantindrà
a igual distància que les conduccions d'aigua, procurant que la seva posició sigui més alta que
la de la conducció telefònica.
En cap cas hauran d'anar superposades la canalització telefònica i la d'un altre servei
qualsevol, als trams superiors a un metre de longitud (1,00 m).
Encreuaments: Els encreuaments amb altres serveis compliran les següents condicions:
Aigua, gas, electricitat i clavegueram, guardaran una distància entre punts més propers
d'ambdues conduccions, de trenta centímetres (0,30 m) com a mínim.
Es procurarà que el clavegueram i l'aigua passin per sota de la canalització telefònica,
mentre que el gas haurà d'encreuar-s’hi per sobre.
Als punts d'encreuament no coincidirà cap influència ni junta de canalització.
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5.6. MESURAMENT I PAGAMENT DE LES OBRES
Les cambres de registre i tronetes, tant de gas com de telefònica, es mesuraran i
pagaran per unitats totalment acabades. El preu unitari inclou tots el materials i les operacions
necessàries per al correcte acabat de l'obra, exceptuant els materials que, d'acord amb els
convenis existents, han de subministrar les companyies. Aquest preu unitari solament inclou la
seva col·locació, instal·lació, i el transport. Així mateix, l'esmentat preu inclourà el cable guia per
al galibat.
Els preus unitaris inclouen, també, els possibles excessos per entrada i connexions.

CAPÍTOL 2
CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
Sobre els components
Article 37è. Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les
condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials,
Part I.
Capítol 2. del CTE:
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis,
en funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva
89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del
29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions
de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB
establiran les característiques tècniques de productes, equips i sistemes que
s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord
amb les corresponents directives Europees.

Control de recepció
Article 38è.Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord
amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i
sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà:
Control de la documentació dels subministres.
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la
normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al
constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació
comprendrà, almenys, els següents documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides
reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels
productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que
siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà
comprovant, únicament, les seves característiques aparents.
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Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats,
que assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i
documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en
l’article 5.2.3; i
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i
sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del
manteniment de les seves característiques tècniques.
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient
per a l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.
Control de recepció mitjançant assaigs
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari,
en determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons
l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats
per la D.F.
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el
projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos
a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar.
Sobre l’execució.
Condicions generals.
Article 39è. Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte
les bones practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions
en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves
modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la
legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del
director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.
Control d’execució.
Article 40è. Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució
d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats.
Part I capítol 2 del CTE:
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada
unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució
i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i
altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el
projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les
instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se
en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen,
així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de
l’edificació.
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es
contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes,
equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5
Sobre el control de l’obra acabada.
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Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4
Condicions de l’obra acabada.
Article 41è. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents
parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més
de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de
servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació
aplicable
Sobre la normativa vigent
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de
proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de
prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar
expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec
s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en
l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les
reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN,
que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.

CTE Normativa tècnica
Normativa tècnica general aplicable als projectes d'edificació d’acord al CTE
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de
proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de
prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament
l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la
construcció vigents.

A l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació, CTE, es deroguen diverses normatives i
per donar compliment a les noves exigències bàsiques s’han d’aplicar els documents
bàsics, DB, que composen la part II del CTE.
Degut a l’ampli abast del CTE, aquest es referència tant en l’àmbit general com en cada tema
indicant el document bàsic o la secció del mateix que li sigui d’aplicació
A més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin amb caràcter
permanent als edificis, en funció de l’ús previst, duran el marcatge CE, de conformitat amb la
Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, transposada pel RD 1630/1992, de desembre,
modificat pel RD 1329/1995.
En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes
UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar
en el projecte.

Àmbit general
Ley de Ordenación de la Edificación.
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de
l’estat per a l’any 2003. art. 105
Codi Tècnic de l’Edificació
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RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Libro de Ordenes y visitas
D 461/1997, de 11 de març
Certificado final de dirección de obras
D. 462/71 (BOE: 24/3/71)

Requisits bàsics de qualitat

REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT
Funcionalitat
Normativa en funció de l’ús: Habitatge
Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges
D 282/91 (DOGC: 15/1/92)
Llei de l'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008)
Llibre de l'edifici
D 206/92 (DOGC: 7/10/92)
Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisió de l'estat de
conservació dels edificis d'habitatges
D 158/97 (DOGC: 16/7/97)
Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat
D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04)

Accessibilitat
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
Llei 20/91 DOGC: 25/11/91

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91
D 135/95 DOGC: 24/3/95

Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a
l'accés y utilització dels espais pública urbanitzats i edificacions
Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007)
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007)
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Telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005)

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de
la Edificación
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)

REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT
Seguretat estructural
CTE DB SE Seguretat Estructural
SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat
SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007)

Seguretat en cas d’incendis
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-CPI-91
D 241/94 (DOGC: 30/1/95)
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI)
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Seguretat d’utilització
CTE DB SU Seguretat d’Utilització
SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment

61

Exp.18012 / pavimentació tram Av. Catalunya de Ciutadilla / SS.TT. del C.C. de l’Urgell / Abril. 2018. MODIF. JULIOL 2018

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT
Estalvi d’energia
CTE DB HE Estalvi d’Energia
HE-1 Limitació de la demanda energètica
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE)
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar en cadascun d’ells

Procedimiento Bàsico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción
Real Decret 47/2007 (BOE 31/1/2007)

Salubritat
CTE DB HS Salubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus

HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

Protecció enfront del soroll
CTE DB HR Protecció davant del soroll
RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i correcció d’errades (BOe 20/12/2007 i
25/1/2008)
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios
O 29/9/88 BOE: 8/10/88, aplicable com alternativa al DB HR fins al 24/10/2008
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Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002

Ley del ruido
Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

Sistemes estructurals
CTE DB SE Seguretat Estructural
SE 1 Resistència i estabilitat
SE 2 Aptitud al servei
SE AE Accions en l’edificació
SE C Fonaments
SE A Acer
SE M Fusta
SE F Fàbrica
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
NRE-AEOR-93. norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)
EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural
realizado con elementos prefabricados
RD 642/2002 (BOE: 6/08/02)
EHE Instrucción de Hormigón Estructural
RD 2661/98 de 11 desembre (BOE: 13/01/99)

Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Materials i elements de construcció
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos
O 18/12/92 (BOE: 26/12/92)
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85)
RC-03 Instrucción para la recepción de cementos
RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04)
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Instal·lacions
Instal·lacions de protecció contra incendis
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI)
RD 1942/93 (BOE 14/12/93)

Instal·lacions de parallamps
CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Instal·lacions d’electricitat
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

Fecsa-Endesa Normes Tècniques particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les
instal·lacions d’enllaç
Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007)
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)

Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió
Instrucció 7/2003, de 9 de setembre

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges
Instrucció 9/2004, de 10 de maig
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformación
RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84)
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008)
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión
D 3151/1968
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energia eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000)

Instal·lacions d’il·luminació
CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
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RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Instal·lacions d’ascensors
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre
ascensores
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98)
Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell
95/16/CE, sobre ascensors
O 31/06/99 (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99)

Reglamento de aparatos elevadores
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81;
21/4/81; 25/11/81)

Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82)

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención
Instrucciones Técnicas Complementarias
(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23)
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90)

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores
electromecánicos.
(Derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats)
O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91)
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de descripciones técnicas
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament
anteriorment esmentats.
Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92)
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
Condicions tècniques de seguretat als ascensors
O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90)

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció
periòdica
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
Resolució ¾/97 (BOE: 23/4/97)correcció d’errors (BOE: 23/5/97)

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)
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Instal·lacions de fontaneria
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o
gestionats per la Generalitat de Catalunya)
D 202/98 (DOGC: 06/08/98)

Regulación de los contadores de agua fría
O 28/12/88 (BOE: 6/3/89)

Instal·lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Instal·lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Instal·lacions de telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005)
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Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la
Edificación
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de
telecomunicaciones.
(deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia bàsica).
RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de
la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto
401/2003.
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su
adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de
las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de
telecomunicacions per cable
D 116/2000 (DOGC: 27/03/00)
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels
senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de
satèl·lit.
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00)

Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya
D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002)

Instal·lacions tèrmiques
CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
RITE Reglamento de Instal·laciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
Entrada en vigor el 29/2/2008 per a les sol·licituds de llicència
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i
dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i
les seves instruccions tècniques complementaries.
O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99)

Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas
RD 275/1995
Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión y que modifica el RD 1244/1979 que
aprobó el reglamento de aparatos a presión.
(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de conformidad)
RD 769/99 (BOE: 31/06/99)

Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias
(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99)
RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82)
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Instal·lacions de combustibles
Gas natural i GLP
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones
tècnicas complementarias
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)
Reglamento general del servicio público de gases combustibles
D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones mig
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) quedarà derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

Gas-oil
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"
RD 1523/99 (BOE: 22/10/99)

Control de qualitat
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)
Control de qualitat en l'edificació
D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i
12/9/94)
Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització
administrativa relativa als sostres i elements resistents
O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació.
R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98)
Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas
RD 1630/80 (BOE: 8/8/80)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/97 (BOE: 6/3/97)
Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements
resistents components de sistemes
D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95)

Residus d’obra i enderrocs
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Residus
Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny
D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)

Tàrrega, juliol de 2018

Víctor Pérez-Pallarès i Luque
Arquitecte

69

7.

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

PBE per a la pavimentació d’un tram de l’Av. Catalunya (MODIF. JULIOL 2018)
CIUTADILLA
Exp.: 18012
Promotor: Ajuntament de Ciutadilla
Arquitecte: Víctor Pérez-Pallarès i Luque

B-

Tipus B

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
pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
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 7-234): >= 5
Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130): <= 15 g/l
Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)
- En cas d'utilitzar-se ciment SR: <= 5 g/l
- En la resta de casos: <= 1 g/l
Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)
- Formigó pretesat: <= 1 g/l
- Formigó armat: <= 3 g/l
- Formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l
Hidrats de carboni (UNE 7-132): 0
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235): <= 15 g/l
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 de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de
Ladrillo. (Vigente hasta 29 de marzo 2007).

____________________________________________________________________________

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B03 - GRANULATS
B031 - SORRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B031R400,B0312500,B0312020.

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
provenints d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
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- 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
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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 argiles, margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082): Baix o nul
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2): <= 4 mm
Terrossos d'argila (UNE 7-133): <= 1% en pes
Partícules toves (UNE 7-134): 0%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2): Nul·la
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 83-124 EXP)
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretensat: <= 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 7-136):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):
- Granulat gruixut:
- Granulat arrodonit: <= 1% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcàri: <= 1% 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
- 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 obras en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 75
- Resta de casos: >= 80
Friabilitat (UNE 83-115): <= 40
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):
- Granulat gruixut:
- Granulat arrodonit: <= 1% 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: <= 15% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83-130):
- 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 mes desfavorables que
presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.
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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 assajos que
pertoquin que es compleixen les condicions requerides per l'us al que es pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la DF en el que hi han de constar, com a
mínim, les dades següents:
- Nom del subministrador
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Tipus de granulat
- Quantitat de granulat subministrat
- Denominació del granulat(d/D)
- Identificació del lloc de subministrament
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de
Ladrillo. (Vigente hasta 29 de marzo 2007).
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B03 - GRANULATS
B037 - TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B037R000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm.
S'han considerat els tipus següents:
- Tot-u natural
- Tot-u artificial
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.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que
estableixi explícitament la DF.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i h an de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o quí mica apreciable sota les condicions possibles més desfavorables.
No ha de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d’ altres capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d’aigua.
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres matèries extranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa .
TOT-U NATURAL:
Es considera tot-u natural el material granular, de granulometria contínua, que s’utilitza com a capa de ferm . Els materials que el formin procediran de
graver es o dipòsits naturals, sòls naturals o de mes cla de ambdós.
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos:
┌────────────────────────────────────────────────┐
│
│ Tamisatge ponderal acumulat (%) │
│Tamís UNE-EN│────────────────────────────────── │
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│ 933-2 (mm) │
ZN40
ZN25
ZN20
│
│────────────│───────────────────────────────────│
│
50
│
100
--│
│
40
│
80-95
100
-│
│
25
│
60-90
75-95
100
│
│
20
│
54-84
65-90
80-100
│
│
8
│
35-63
40-68
45-75
│
│
4
│
22-46
27-51
32-61
│
│
2
│
15-35
20-40
25-50
│
│
0,500 │
7-23
7-26
10-32
│
│
0,250 │
4-18
4-20
5-24
│
│
0.063 │
0-9
0-11
0-11
│
└────────────────────────────────────────────────┘
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: > 35
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: > 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
- T00 a T1: > 35
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30
- Vorals de T3 i T4: > 25
Per a capes granulars per a l’assentament de canonades:

> 30

Plasticitat (UNE 103104):
- Trànsit T00 a T3: No plàstic
- T4:
- Límit líquid (UNE 103103): < 25
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 6
- Vorals sense pavimentar:
- Límit líquid (UNE 103103): < 30
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10
- Per a capes granulars per a l’assentament de canonades:
- Límit líquid (UNE 103103): < 25
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 6
TOT-U ARTIFICIAL:
El tot-u artificial ha d’estar compost de granulats procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta autoritzad a legalment per el tractament
d’aquests residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.
Per al trànsit tipus T2 a T4 es podran utilitzar àrids reciclats, siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig, sempre que compleixin amb les
prescripcions tècniques exigides.
Per a llit de paviments, el seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d’un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda dins d'un dels fusos següents:
┌────────────────────────────────────────────────┐
│
│ Tamisatge ponderal acumulat (%) │
│Tamís UNE-EN│────────────────────────────────── │
│ 933-2 (mm) │
ZA25
ZA20
ZAD20
│
│────────────│───────────────────────────────────│
│
40
│
100
--│
│
25
│
75-100
100
100
│
│
20
│
65-90
75-100 65-100
│
│
8
│
40-63
45-73
30-58
│
│
4
│
26-45
31-54
14-37
│
│
2
│
15-32
20-40
0-15
│
│
0,500 │
7-21
9-24
0-6
│
│
0,250 │
4-16
5-18
0-4
│
│
0,063 │
0-9
0-9
0-2
│
└────────────────────────────────────────────────┘
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).
Índex de llenques (UNE-EN 933-3): < 35
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):
- Trànsit T0 a T2: < 30
- T3, T4 i vorals: < 35
Per a materials reciclats procedents de ferms de carretera o demolicions:
- Trànsit de T00 a T2: > 40
- Trànsit T3, T4 i vorals: > 45
Per a capes granulars per a l’assentament de canonades: > 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
- T00 a T1: > 40
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- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35
- Vorals de T3 i T4: > 30
Plasticitat:
- Trànsit T00 a T4: No plàstic
- Vorals sense pavimentar:
- Límit líquid (UNE 103103): < 30
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10
Si el material prové de reciclatge d’ enderrocs (condicions addicionals):
- Inflament (NLT-111): < 2%
- Contingut de materials petris: >= 95%
- Contingut de restes d’asfalt: < 1% en pes
- Contingut de fusta: < 0,5% en pes
Composició química:
- Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1) en el cas que
el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5 %
- A la resta: < 1%
Si s’utilitza àrid siderúrgic d’acereries, haurà de complir:
- Expansivitat (UNE EN 1744-1): < 5%
Si s’utilitza àrid siderúrgic d’alt forn, haurà de complir:
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (UNE EN 1744-1): Nul
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents
assaigs d’identificació del material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),
- Assaig d’equivalent de sorra (UNE EN 933-8)
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
- Determinació dels límits d’Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
- Humitat natural (UNE EN 1097-5)
- Índex de llenques (UNE EN 933-3)
- Partícules triturades (UNE EN 933-5
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
- Coeficient de desgast de “Los Angeles” (UNE EN 1097-2)
- Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies si el volum executat és menor
- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüè ncia dels assaigs si considera que els materials són suficientment homogenis, o si en el control
de recepció de la unitat acabada s’han aprovat 10 lots consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material
corresponent.

____________________________________________________________________________

B0 -

MATERIALS BÀSICS
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B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 - CIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0514301,B0512401.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés
d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-03 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC/R)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials
siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de
l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé
altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva
traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg
termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han
d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut
creixent els subtipus poden ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦ CEM I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦ CEM II/A-S ¦
¦
¦ CEM II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦ CEM II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦ CEM II/A-P ¦
¦
¦ CEM II/B-P ¦
¦
¦ CEM II/A-Q ¦
¦
¦ CEM II/B-Q ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ CEM II/A-V ¦
¦ volants
¦ CEM II/B-V ¦
¦
¦ CEM II/A-W ¦
¦
¦ CEM II/B-W ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist
¦ CEM II/A-T ¦
¦ calcinat
¦ CEM II/B-T ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler
¦ CEM II/A-L ¦
¦ calcari
¦ CEM II/B-L ¦
¦
¦ CEM II/A-LL ¦
¦
¦ CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt
¦ CEM II/A-M ¦
¦
¦ CEM II/B-M ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
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¦ Ciment amb escòries de
¦ CEM III/A ¦
¦ forn alt
¦ CEM III/B ¦
¦
¦ CEM III/C ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦ CEM IV/A
¦
¦
¦ CEM IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
¦
¦ CEM V/B
¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els
components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC/R):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb
Requisits Reglamentaris (CCRR).
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al capítol 7 de la norma UNE 80310.
CIMENTS BLANCS (BL):
Ciments homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de
blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb
Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes
que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les
mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb
Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦
I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦
II/A-S
¦
¦
¦
II/B-S
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦
II/A-D
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦
II/A-P
¦
¦
¦
II/B-P
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦
II/A-V
¦
¦ volants
¦
II/B-V
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦
III/A
¦
¦ forn alt
¦
III/B
¦
¦
¦
III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦
IV/A
¦
¦
¦
IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les
corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals de tots els seus components.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de subministrament
- Identificació del vehicle de transport
- Quantitat subministrada
- Designació i denominació del ciment
- Referència de la comanda
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent
- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte
- Restriccions d'utilització
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades:
- Dates de producció i d'ensacat del ciment
- Pes net
- Designació i denominació del ciment
- Nom del fabricant o marca comercial
- Restriccions d'utilització
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- Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de
manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros
para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos
para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la
Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de
productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-03).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.
UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

____________________________________________________________________________

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B053 - CALÇS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0532310.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi
i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç amarada en pasta CL 90
- Calç aèria CL 90
- Cal hidràulica natural NHL 2
- Cal hidràulica natural NHL 3,5
- Cal hidràulica natural NHL 5
CAL AMARADA EN PASTA:
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que
es destini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ AÈRIA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2): >= 90% en pes
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2): <= 5% en pes
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): <= 2% en pes
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2): <= 4% en pes
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2)
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)
- Pastes amarades: Passa
- Altres calçs:
- Mètode de referència: <= 20
- Mètode alternatiu: <= 2
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da: 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):
- Pastes amarades: 45% < h < 70%
- Altres calçs: <= 2%
CAL HIDRÀULICA NATURAL:
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): =< 3% en masa
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(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que la estabilitat sigui confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons
l'assaig donat en la norma UNE-EN 196-2)
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2):
- Calç del tipus NHL 2: >= 15% en pes
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 9% en pes
- Calç del tipus NHL 5: >= 3 % en pes
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques.
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 2: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per l'organisme d'inspecció
A l'embalatge, o be a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la cal segons l'apartat 4 de l'esmentada norma
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser
les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.

____________________________________________________________________________

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0641080.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la
llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretensat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del
granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment
que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi
d'aportar, s'ha d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice.
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En
estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del
pes del ciment.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de
l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE.
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.

9

PBE per a la pavimentació d’un tram de l’Av. Catalunya (MODIF. JULIOL 2018)
CIUTADILLA
Exp.: 18012
Promotor: Ajuntament de Ciutadilla
Arquitecte: Víctor Pérez-Pallarès i Luque
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307)
- Formigó armatCiments comuns (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretensatCiments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els
de baix calor d'hidratació (UNE 80303-3)
Classe del ciment: 32,5 N
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat
mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretensat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 400 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació
aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65 kg/m3
- Formigó armat: <= 0,65 kg/m3
- Formigó pretensat: <= 0,60 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
- Pretensat: <= 0,2% pes del ciment
- Armat: <= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció
- Especificacions del formigó:
- Resistència característica
- Formigons designats per propietats:
- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)
- Formigons designats per dosificació:
- Contingut de ciment per m3
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Grandària màxima del granulat
- Consistència
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

____________________________________________________________________________

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la
llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretensat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del
granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment
que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi
d'aportar, s'ha d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice.
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En
estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del
pes del ciment.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de
l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE.
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307)
- Formigó armatCiments comuns (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretensatCiments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els
de baix calor d'hidratació (UNE 80303-3)
Classe del ciment: 32,5 N
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat
mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretensat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 400 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació
aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65 kg/m3
- Formigó armat: <= 0,65 kg/m3
- Formigó pretensat: <= 0,60 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
- Pretensat: <= 0,2% pes del ciment
- Armat: <= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció
- Especificacions del formigó:
- Resistència característica
- Formigons designats per propietats:
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- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)
- Formigons designats per dosificació:
- Contingut de ciment per m3
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Grandària màxima del granulat
- Consistència
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

____________________________________________________________________________

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B07 - MORTERS DE COMPRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0704200.

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 sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
- Morter d'anivellament
- 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 al afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres
existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.
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 cimentos (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 CIMENTOS (C):
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:
- Adherència inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (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 (EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
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- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'immersió en aigua (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després de envelliment amb calor (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fundamentals:
- Adherència inicial (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d'immersió en aigua (EN 1324): >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fundamentals:
- Adherència inicial (EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (EN 12003): >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (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 SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS:
El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter de granulat fi, ciment pòrtland i additiu plastificant per a barrejar amb aigua, formant una
pasta apta per a construir parets de maons.
Resistència a la compressió al cap de 28 dies: >= 80 kg/cm2
Consistència (assentament al con d'Abrams): 17 cm
Percentatge de fins a la mescla seca (P): 20% <= P <= 10%
Toleràncies:
- Consistència (assentament al con d'Abrams): ± 20 mm
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 : 500 - 600 kp/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 per el fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajats 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 (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
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CONDICIONS GENERALS:
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
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat
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
- 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
MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
Morters dissenyats:
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per l'organisme d'inspecció
Morters prescrits:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- 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
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC 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
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIU PLASTIFICANT UTILITZAT PER A PARETS DE MAONS:
Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de
Ladrillo. (Vigente hasta 29 de marzo 2007).
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 para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________
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B0 -

MATERIALS BÀSICS

B0A -

FERRETERIA

B0A1 -

FILFERROS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A14200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
Filferro d'acer
Filferro d'acer galvanitzat
Filferro d'acer plastificat
Filferro recuit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres
imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de l'UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
Qualitat G3: 1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%
Toleràncies:
Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
Qualitat dur: > 600 N/mm2
Toleràncies:
Diàmetre: taula 1 UNE 36-732
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents:
Identificació del fabricant o nom comercial
Identificació del producte
Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.
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
FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de
poli(cloruro de vinilo).
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B0B34153.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
Malla electrosoldada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials
siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de
l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé
altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila,
les corrugues han d'estar uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància
indicat, en el seu cas:
Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.
Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la
secció transversal
Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
Aptitud al doblegat:
Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
Tensió d'adherència:
D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
Tensió de última d'adherència:
D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C ¦ Ceq ¦ S ¦ P ¦ Cu ¦ N ¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada
¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de malles electrosoldades o armadures
bàsiques electrosoldades en gelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia.
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància
indicat, en el seu cas:
Característiques mecàniques:
B 500 T
Límit elàstic fy: >= 500 N/mm2
Càrrega unitària de trencament fs: >= 550 N/mm2
Allargament al trencament: >= 8%
Relació f/fy: >= 1,03
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es
creuen entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial
aliena a l'obra.
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d'ambdós.
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:
Descripció de la forma
Referència a la norma EN
Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i sobrellargs
Classes tècniques dels acers
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o filferros.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància
indicat, en el seu cas:
Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un dels elements aparellats, en malles dobles)
Diàmetres relatius dels elements:
Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx
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(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més gruixuda)
Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades)
Separació entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm
Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal): 25 mm
Toleràncies:
Llargària i amplària: ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)
Separació entre armadures: ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que
no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
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).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10
de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent:
Identificació del subministrador
Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)
Número de sèrie del full de subministrament
Nom de la fàbrica
Data d'entrega i nom del peticionari
Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
Diàmetres subministrats
Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
Forma de subministrament: barra o rotlle
Identificació i lloc de subministrament
Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:
Data d'emissió del certificat
Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
Certificat de l'assaig de doblegat simple
Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga
Marca comercial de l'acer
Forma de subministrament: barra o rotlles
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:
Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos
Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent
Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08.
Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en els
documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08
i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:
La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08
La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat:
Subministrament < 300 t:
Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2
provetes on es realitzaran els següents assaigs:
Comprovació de la secció equivalent
Comprovació de les característiques geomètriques
Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de
ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.
Subministrament >= 300 t:
Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior.
Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les
colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs
mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les
característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.
La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser acceptada:
%Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
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%Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
%Passaig = %Pcertificat: ±0,008
%Sassaig = %Scertificat: ±0,008
%Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre
les que es faran els següents assaigs:
Comprovació de la secció equivalent
Comprovació de les característiques geomètriques
Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura
En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a
màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de
com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.
Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra:
El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les
seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions experimentals.
Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
Pes del lot <= 30 t
Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla
Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre
de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En
el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs.
Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de diàmetres més
representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat
simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut,
la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.
Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es determinaran les característiques
geomètriques. En el cas que l'acer disposi d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà
determinar l'altura de la corruga.
Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el
indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de
doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les
formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.
Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està
en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent
només en el cas que es faci un control d'execució intens.
A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus de
soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de
començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de
l'esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a
l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna
especificació, es rebutjaria el lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a
l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació,
es rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació
excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar
que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota
la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà
tota la remesa.
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B0DF

ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIO:
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel.les metàl.liques i de cartró
- Motlles metàl.lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, buneres i pericons d'enllumenat i de registre
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl.lics o amb taulers de fusta encadellada
- Alleugeridors cilindrics de fusta
- Malles metàl.liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts

CARACTERISTIQUES GENERALS:
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions en la seva secció o en la seva posició.
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir els esforços propis de la seva funció.
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos.
Toleràncies:
- Fletxes
- Dimensions nominals
- Balcament

5 mm/m
±5%
5 mm/m

MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA:
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, nusos morts ni estelles.
Contingut d'humitat de la fusta

Aprox. 12%

Diàmetre de nusos vius

<= 1,5 cm

Distància entre nusos de diàmetre màxim

>= 50 cm

MALLES METAL.LIQUES D'ACER:
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç.
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni
s'alteri la seva posició.
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç.
Resistència

38 - 43 kg/mm2

Límit elàstic

30 - 34 kg/mm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

MOTLLES METAL.LICS PER A ENCOFRATS DE CAIXES I PERICONS, CINDRIS SENZILLS O DOBLES, I MOTLLES CIRCULARS DE CARTRO, PER A
ENCOFRATS DE PILARS:
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.

MOTLLES CIRCULARS DE FUSTA I DE LAMEL.LES METAL.LIQUES PER A PILARS, ALLEUGERIDORS CILINDRICS, MALLA METAL.LICA PER A
ENCOFRAT PERDUT I ENCOFRATS CORBATS PER A PARAMENTS:
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B0 -

MATERIALS BÀSICS

B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F1 - MAONS CERÀMICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0F1D2A1.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIÓ:
Maons ceràmics, obtinguts per un procés d'emmotllament, manual o mecànic; d'una pasta d'argila i, eventualment, d'altres materials; i un procés de
secatge i cocció.
No es consideren peces amb dimensiones superiors a 30 cm.
Es consideren les següents tipus de maons:
- Massís (M)
- Calat (P)
- Foradat (H)
Es consideren les següents classes de maons:
- Maó per a utilitzar revestit (NV)
- Maó per a utilitzar amb la cara vista (V)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els maons han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc... i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les
condicions subjectives requerides per la D.F.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una
temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un
cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix.
Resistència mínima a la compressió (UNE 67-026):
- Maó massís

>= 100 kp/cm2

- Maó calat

>= 100 kp/cm2

- Maó foradat

>= 50 kp/cm2

Fletxa màxima d'arestes i diagonals:
┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│Dimensió nominal
│
Fletxa màxima
│
│
│───────────────────────────────│
│Aresta o diagonal (A) │ Cara vista │ Per a revestir │
│
(cm)
│
(mm)
│
(mm)
│
│───────────────────────│─────────────│─────────────────│
│
A > 30
│
4
│
6
│
│───────────────────────│─────────────│─────────────────│
│ 25 < A <= 30
│
3
│
5
│
│───────────────────────│─────────────│─────────────────│
│ 12,5 < A <= 25
│
2
│
3
│
└───────────────────────────────────────────────────────┘
Gruix de les parets del maó:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│ Maó de cara vista │ Maó per a revestir │
│
│
(mm)
│
(mm)
│
│──────────────────────────────│───────────────────│─────────────────────│
│Paret exterior cara vista
│
>= 15
│
│
│──────────────────────────────│───────────────────│─────────────────────│
│Paret exterior per a revestir │
>= 10
│
>= 6
│
│──────────────────────────────│───────────────────│─────────────────────│
│Paret interior
│
>= 5
│
>= 5
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Succió d'aigua (UNE 67-031)

<= 0,45 g/cm2 x min

Absorció d'aigua (UNE 67-027):
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- Maó per a revestir

<= 22%

- Maó de cara vista

<= 20%

Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039):
- Nombre màxim d'escrostonaments en una peça
- Dimensió

1
<= 15 mm

- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats
d'una mostra de remesa de 24 unitats

1

Toleràncies:
- Tolerància sobre el valor nominal de les arestes:
┌────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
Tolerància
│
│ Arestes (A)
│─────────────────────────────────│
│
│ Cara vista │ Per a revestir │
│
(cm)
│
(mm)
│
(mm)
│
│──────────────────│──────────────│──────────────────│
│ 10 < A < 30
│
±3
│
±6
│
│──────────────────│──────────────│──────────────────│
│ A <= 10
│
±2
│
±4
│
└────────────────────────────────────────────────────┘
- Tolerància sobre la dispersió de la dimensió:
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
Tolerància
│
│ Aresta (A)
│─────────────────────────────────│
│
(cm)
│ Cara vista │ Per a revestir │
│
│
(mm)
│
(mm)
│
│────────────────────│──────────────│──────────────────│
│ 10 < A <= 30
│
5
│
6
│
│────────────────────│──────────────│──────────────────│
│ A <= 10
│
3
│
4
│
└──────────────────────────────────────────────────────┘
- Angles díedres:
- Maó de cara vista

± 2°

- Maó per a revestir

± 3°

MAONS DE CARA VISTA:
Gelabilitat (UNE 67-028)
Eflorescències (UNE 67-029)

No gelable
"no eflorescido" o "ligeramente eflorescido"

MAÓ MASSÍS:
Maó semse perforacions o amb perforacions al pla.
Volum de les perforacions

<= 10% del volum de la peça

Secció de cada perforació

<= 2,5 cm2

MAÓ CALAT:
Maó amb tres o més perforacions al pla.
Volum de les perforacions

> 10% del volum del maó

Massa mínima del maó dessecat:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Llarg
│ Gruix │ Maó per a revestir │ Maó de cara vista │
│─────────│─────────│──────────────────────│─────────────────────│
│
│ 3,5 cm │
1000 g
│
│
│
│─────────│──────────────────────│─────────────────────│
│<= 26 cm │ 5,2 cm │
1500 g
│
1450 g
│
│
│─────────│──────────────────────│─────────────────────│
│
│ 7,0 cm │
2000 g
│
1850 g
│
│─────────│─────────│──────────────────────│─────────────────────│
│
│ 5,2 cm │
2200 g
│
2000 g
│
│
│─────────│──────────────────────│─────────────────────│
│>= 26 cm │ 6,0 cm │
2550 g
│
2350 g
│
│
│─────────│──────────────────────│─────────────────────│
│
│ 7,5 cm │
3200 g
│
2900 g
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

MAÓ FORADAT:
Maó amb forats al cantell o la testa.
Secció de cada perforació

<= 16 cm2

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
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En el full d'entrega o bé al paquet, han de constar com a mínim, les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Designació segons la RL-88
- Resistència a compressió en kp/cm2
- Dimensions en cm
- Distintiu de qualitat, si el té
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb
productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

RL-88 "Pliego General de Condiciones para la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción."

____________________________________________________________________________

BD - MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO I VENTILACIO ESTATICA
BD5 -

MATERIALS PER A DRENATGES

BD5Z -

MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD5Z3K30,BD5ZAKF0.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIÓ:
Bastiments i reixes per a embornals, interceptors, buneres, gàrgoles o pericons.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment circular o rectangular de perfil d'acer galvanitzat, amb o sense traves
- Bastiment de fosa grisa
- Reixa rectangular practicable o fixa de fosa grisa
- Reixa circular o rectangular practicable d'acer galvanitzat amb engraellat i platines
- Reixa rectangular fixa de perfil d'acer

BASTIMENT:
Ha de ser pla i ben escairat.
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular.
No han de tenir cops ni d'altres defectes.
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és rectangular i tres si és circular.
Separació entre potes d'ancoratge

<= 60 cm

Llargària dels elements de fixació

>= 30 mm

Toleràncies:
- Alçària del bastiment

± 1,5 mm

- Amplària (sempre que l'encaix
de la reixa sigui el correcte)
- Rectitud dels perfils: Fletxa
- Dimensions exteriors del bastiment

<= 0,25% llargària
<= 0,25% llargària
± 2 mm

BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES:
Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix material.
Separació entre traves
Dimensions del tub de travada
Alçària del passamà de travada

<= 100 cm
20 x 20 mm
60 mm
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BASTIMENT AMB REIXA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.

REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
La reixa ha de ser plana.
A cada peça de fosa ha de figurar, marcat de manera indeleble, el nom del fabricant.
Amplària màxima dels espais entre barrots:
- 0° <= A <= 45°

<= 32 mm

- 45° <= A <= 135°

<= 42 mm

Llargària màxima de l'espai entre barrots:
- 0° <= A <= 45°
- 45° <= A <= 135°

<= 170 mm
Sense límits

(A = angle de l'eix longitudinal dels espais entre barrots respecte al sentit del trànsit)
Toleràncies:
- Dimensions

± 1 mm

- Guerxament

± 2 mm

- Planor

± 1 mm

REIXA FIXA:
Ha de portar potes d'ancoratge distribuides uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és rectangular i tres si és circular.
Separació entre potes d'ancoratge

<= 60 cm

Llargària dels elements de fixació

>= 30 mm

ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:
Ha de ser de perfils conformats d'acer A/37B, soldats.
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura.
El recobriment de zinc ha de estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni taques.
Límit elàstic de l'acer

>= 24 kg/mm2

Resistència a tracció de l'acer

>= 34 kg/mm2

Massa de recobriment del galvanitzat
Puresa del zinc de recobriment

>= 360 g/m2
>= 98,5%

ELEMENTS DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.
No ha de tenir defectes superficials o interns, com ara: porus, esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, etc.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.
La peça ha d'estar neta, lliure de sorra solta, d'òxid o de qualsevol tipus de brutícia superficial.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa,
proveta cilíndrica (UNE 36-111)
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1)
Contingut de ferrita, a 100 augments

>= 18 kg/mm2
>= 155 HB
<= 10%

Contingut de fòsfor

<= 0,15%

Contingut de sofre

<= 0,14%

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT:
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.

REIXA:
Subministrament: Embalades en caixes.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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BASTIMENT PER A INTERCEPTOR O PER A EMBORNAL AMB TRAVES:
m de llargària necessària subministrada a l'obra.

REIXA, BASTIMENT PER A BUNERA O PER A EMBORNAL SENSE TRAVES, O BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* UNE 41-300-87 "Dispositivos de cubrición y cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos
tipo, marcado."
* UNE 41-301-89 "Dispositivos de cubrición y cierre utilizados en las redes de saneamiento y de distribución de agua potable."
* UNE 41-301-93 ERRATUM "Dispositivos de cubrición y cierre utilizados en las redes de saneamiento y distribución de agua potable."

ELEMENTS DE FOSA GRISA:
* UNE 36-111-73 1R "Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas."
* ISO/R 185-1961 "Clasificación de la fundición gris."

____________________________________________________________________________

BD - MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO I VENTILACIO ESTATICA
BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
BDD1 -

MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDD15090.

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un
formigó amb o sense armadura, per a la formació de pou de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat
- Peça reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb o sense escala d'acer galvanitzat
- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser
homogeni i compacte.
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat intrínseca ni el funcionament del pou.
No s'han d'admetre on puguin afectar l'estanquitat.
Ha de tenir un color uniforme.
La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un martell.
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat.
Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, graons d'acer galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells,
50 cm de la solera i 25 cm de la superfície.
El formigó de les peces ha de complir alguna de les tres condicions següents:
a) Composició:
- Relació aigua-ciment
<= 0,50
- Contingut de ciment en móduls de:
- Formigó en massa
>= 200 kg/m3
- Formigó armat
>= 250 kg/m3
b) Absorció d'aigua i resistència a compressió (UNE 127-011):
- Absorció d'aigua, en pes
<= 6%
- Resistència a compressió (formigó sense armadures)
>= 40 MPa
c) Permeabilitat a l'oxígen (UNE 127-011)
<= 4 E-16 m2
Contingut d'ió clor en el formigó (% de la quantitat de ciment):
- Elements de formigó en massa
<= 0,4%
- Elements de formigó armat
<= 0,4%
Càrrega de trencament
>= 30 kN/m2
Quantía mínima d'armadures (peces armades)
2,0 cm2/m secció
vertical
0,15
cm2
en
qualsevol tipus d'alçat
Gruix de paret de les peces:
- Per a DN <= 1000 mm
>= 120 mm
- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm
>= 160 mm
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- Per a DN > 1500 mm
Llargària de l'encaix
Irregularitats de la superfície del formigó:
- Diàmetre dels buits
- Profunditat dels buits
- Amplària de fissures
Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel)
Estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (THM)
10 min
Pressió interior de ruptura (THM)
Toleràncies:
- Diàmetre interior
mm

>= 200 mm
>= 2,5 cm
<= 15 mm
<= 6 mm
<= 0,15 mm
Ha de complir
No hi ha d'haver
pèrdues abans de
>= 2 kg/cm2
± (2 + 0,01 DN)
(Màxim de ± 15

mm)
- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars
- Gruix de paret
- Alçària (el valor més gran de)
- Rectitut generatrius interiors (el més gran de)
- Desviació de les cares respecte a una recta
en peces quadrades o rectangulars
- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127-011):
- Per a DN <= 1000 mm
- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de
- Planor dels extrems:
- Per a DN <= 1000 mm
- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de
- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre
interior màxim i mínim als extrems)
nominal
- Ondulacions o desigualtats
- Rugositats

± 5 mm
± 5%
± 1,5%
± 10 mm
± 1,0% alçària útil
± 10 mm
± 0,5%
<= 10 mm
± 20 mm
± 0,01 DN
<= 10 mm
± 20 mm
± 0,01 DN
± 0,5% diàmetre
<= 5 mm
<= 1 mm

PEÇA REDUCTORA:
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, pla i perpendicular a l'eix del pou.
La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical.
PEÇA DE BASE:
L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de ser pla i perpendicular a l'eix del pou.
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de portar incorporats sòlidament encastats a la paret dels mòduls uns
tubs de llargària <= 50 cm.
Gruix de la solera:
- Per a DN <= 1000 mm
>= 120 mm
- Per a 1000 mm < DN <= 1200 mm
>= 160 mm
- Per a DN > 1200 mm
>= 200 mm
Pendent superior dels llits hidràulics
>= 5%
Alçària dels llits hidràulics
>= DN tub sortida
>= 400 mm
>= 50% DN tub
més gran
DN màxim tubs incidents
<= DN mòdul
base - 500 mm
Estanquitat (UNE 127-011)
Ha de complir
Quantía mínima d'armadures
2,5 cm2/m en dos
direccions ortogonals
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A cada peça o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Dimensions nominals
- Pressió de treball o indicació: Sanejament
- Identificació de la sèrie o data de fabricació
Emmagatzematge: Protegides del sol i les gelades. Assentades horitzontalment sobre superfícies planes, de manera que no es trenquin ni s'escantonin.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
* UNE 127-011-95 EXP "Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión."

____________________________________________________________________________
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BD - MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO I VENTILACIO ESTATICA
BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
BDDZ -

MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDDZ6DD0,BDDZV001.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
- Complements per a pou de registre:
- Graó d'acer galvanitzat
- Graó de fosa
- Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou de registre
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en
alguna de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre
la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherencia satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un
dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar
els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En
general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: ± 1 mm
- Guerxament: ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
- Llargària: <= 170 mm
- Amplària:
- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
- Diàmetre:
- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm
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BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials.
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar
protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.
Gruix mínim de fosa o d'acer:
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm2
- Classe A 15: >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm
ELEMENTS DE FOSA:
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 18 kg/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%
Contingut de fòsfor: <= 0,15%
Contingut de sofre: <= 0,14%
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent.
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar l'ancoratge.
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla.
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent.
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, etc.
Resistència a la tracció: 34 - 50 kg/mm2
Límit elàstic (UNE 7-474): >= 22 kg/mm2
Allargament a la ruptura: >= 23%
Toleràncies:
- Dimensions: ± 2 mm
- Guerxament: ± 1 mm
- Diàmetre del rodó: - 5%
GRAÓ DE FOSA:
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular.
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça.
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de servei.
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant.
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118): >= 38 kg/mm2
Allargament a la ruptura: >= 17%
Contingut de perlita: <= 5%
Contingut de cementita a les zones d'encastament: <= 4%
Toleràncies:
- Dimensions: ± 2 mm
- Guerxament: ± 1 mm
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de registre i una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub,
configurant un junt flexible entre el pou de registre i el tub.
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals.
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic.
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva funció.
No ha de tenir porus.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
GRAÓ:
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción,
ensayos tipo, marcado, control de calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
GRAÓ DE FOSA:
* UNE 36118:1973 Fundición con granito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro de piezas moldeadas.
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones
de los materiales.

____________________________________________________________________________

BD - MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO I VENTILACIO ESTATICA
BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
BDKZ -

MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDKZ3150,BDKZ3170.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIÓ:
Bastiment i tapa de perímetre quadrat, emmotllats, de fosa.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.
No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.
Ambdues peces han de ser planes.
Han d'estar classificats com a CD50 segons la UNE 41-300.
Han de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit d'acord amb els assajos indicats a la UNE 41-300.
La tapa ha de recolzar en el bastiment al llarg de tot el seu perímetre. Ha de tenir un dispositiu per a poder-la aixecar.
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.
Les dimensions nominals corresponen a les dimensions exteriors del bastiment.
La tapa i el bastiment han de portar marcades de forma indeleble les indicacions següents:
- La classe segons la UNE 41-300
- El nom o sigles del fabricant
- Referència, marca o certificació si la té
Dimensions de la tapa:
- Dimensió nominal 420 x 420

400 x 400 x 30 mm

- Dimensió nominal 620 x 620

600 x 600 x 40 mm

Gruix de la fosa

>= 10 mm

Pes:
- Dimensió nominal 420 x 420
- Dimensió nominal 620 x 620
Franquícia entre la tapa i el bastiment

>= 25 kg
>= 52 kg
>= 2 mm
<= 4 mm

Resistència a la tracció de la fosa,
proveta cilíndirica (UNE 36-111)
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1)
Contingut de ferrita, a 100 augments

>= 18 kg/mm2
>= 155 HB
<= 10%
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Contingut de fòsfor

<= 0,15%

Contingut de sofre

<= 0,14%

Toleràncies:
- Dimensions

± 2 mm

- Guerxament

± 2 mm

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions. A cada peça ha de constar la
marca del fabricant.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 36-111-73 1R "Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas."
* UNE 41-300-87 "Dispositivos de cubrición y cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos."
* UNE 41-301-89 "Dispositivos de cubrición y de cierre utilizados en las redes de saneamiento y de distribución de agua potable."
* UNE 41-301-93 ERRATUM "Dispositivos de cubrición y cierre utilizados en las redes de saneamiento y distribución de agua potable."

____________________________________________________________________________

BF -

TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
BFB1 -

TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFB1E600.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 45°C, amb unions soldades o connectat a
pressió.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials
siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de
l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé
altres distintius de la Comunitat Europea.
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Referència del material, PE 50A
- Diàmetre nominal
- Gruix nominal
- Pressió nominal
- UNE 53131
- Identificació del fabricant
- Any de fabricació
Tot en aquest mateix ordre.
Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat > 940 kg/m3 + negre de fum
Contingut de negre de fum (UNE 53-375): 2,5% en pes
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, Pn=pressió nominal):
0°C < T <= 20°C: 1 x Pn
20°C < T <= 25°C: 0,8 x Pn
25°C < T <= 30°C: 0,63 x Pn
30°C < T <= 35°C: 0,5 x Pn
35°C < T <= 40°C: 0,4 x Pn
40°C < T <= 45°C: 0,32 x Pn
Índex de fluïdesa (UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg): <= 0,3 g/10 min
Resistència a la tracció: >= 19 MPa
Allargament al trencament: >= 350%
Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn): Sense pèrdues durant 1 min
Temperatura de treball: <= 45°C
Coeficient de dilatació lineal: 0,2 mm/m °C
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Pressió de la prova hidràulica a 20°C:
+-------------------------------------+
¦ Pressió nominal ¦ Pressió de prova ¦
¦
tub (bar)
¦ a 20°C (bar)
¦
¦-----------------¦-------------------¦
¦
4
¦
12
¦
¦
6
¦
19
¦
¦
10
¦
30
¦
+-------------------------------------+
Gruix de la paret i pes:
+----------------------------------------------------------+
¦
¦
PN 4 bar
¦
PN 6 bar
¦
PN 10 bar
¦
¦------¦----------------¦----------------¦-----------------¦
¦ DN ¦ Gruix ¦ Pes ¦ Gruix ¦ Pes ¦ Gruix ¦ Pes
¦
¦ (mm) ¦ paret ¦(kg/m) ¦ paret ¦(kg/m) ¦ paret ¦(kg/m) ¦
¦
¦ (mm) ¦
¦ (mm) ¦
¦ (mm) ¦
¦
¦------¦--------¦-------¦--------¦-------¦--------¦--------¦
¦ 10 ¦
- ¦ - ¦
- ¦ - ¦ 2,0 ¦ 0,05 ¦
¦ 12 ¦
- ¦ - ¦
- ¦ - ¦ 2,0 ¦ 0,06 ¦
¦ 16 ¦
- ¦ - ¦
- ¦ - ¦ 2,0 ¦ 0,09 ¦
¦ 20 ¦
- ¦ - ¦
- ¦ - ¦ 2,0 ¦ 0,12 ¦
¦ 25 ¦
- ¦ - ¦ 2,0 ¦ 0,15 ¦ 2,3 ¦ 0,2
¦
¦ 32 ¦
- ¦ - ¦ 2,0 ¦ 0,2 ¦ 2,9 ¦ 0,3
¦
¦ 40 ¦ 2,0 ¦ 0,25 ¦ 2,4 ¦ 0,2 ¦ 3,7 ¦ 0,4
¦
¦ 50 ¦ 2,0 ¦ 0,3 ¦ 3,0 ¦ 0,4 ¦ 4,6 ¦ 0,7
¦
¦ 63 ¦ 2,4 ¦ 0,5 ¦ 3,8 ¦ 0,7 ¦ 5,8 ¦ 1,1
¦
¦ 75 ¦ 2,9 ¦ 0,7 ¦ 4,5 ¦ 1,0 ¦ 6,8 ¦ 1,5
¦
¦ 90 ¦ 3,5 ¦ 1,0 ¦ 5,4 ¦ 1,4 ¦ 8,2 ¦ 2,1
¦
¦ 110 ¦ 4,2 ¦ 1,5 ¦ 6,6 ¦ 2,1 ¦ 10,0 ¦ 3,1
¦
¦ 125 ¦ 4,8 ¦ 1,9 ¦ 7,4 ¦ 2,7 ¦ 11,4 ¦ 4,1
¦
¦ 140 ¦ 5,4 ¦ 2,3 ¦ 8,3 ¦ 3,3 ¦ 12,7 ¦ 5,1
¦
¦ 160 ¦ 6,2 ¦ 3,0 ¦ 9,5 ¦ 4,4 ¦ 14,6 ¦ 6,7
¦
¦ 180 ¦ 6,9 ¦ 3,8 ¦ 10,7 ¦ 5,5 ¦ 16,4 ¦ 8,4
¦
¦ 200 ¦ 7,7 ¦ 4,7 ¦ 11,9 ¦ 6,8 ¦ 18,2 ¦10,4
¦
¦ 225 ¦ 8,6 ¦ 6,0 ¦ 13,4 ¦ 8,6 ¦ 20,5 ¦13,1
¦
¦ 250 ¦ 9,6 ¦ 7,4 ¦ 14,8 ¦ 10,6 ¦ 22,7 ¦16,2
¦
¦ 280 ¦ 10,7 ¦ 9,2 ¦ 16,6 ¦ 13,2 ¦ 25,4 ¦20,3
¦
¦ 315 ¦ 12,1 ¦ 11,7 ¦ 18,7 ¦ 16,7 ¦ 28,6 ¦25,7
¦
¦ 355 ¦ 13,6 ¦ 14,7 ¦ 21,1 ¦ 21,2 ¦ 32,3 ¦32,6
¦
¦ 400 ¦ 15,3 ¦ 18,7 ¦ 23,7 ¦ 26,9 ¦ 36,4 ¦41,4
¦
¦ 450 ¦ 17,2 ¦ 23,7 ¦ 26,7 ¦ 34,0 ¦ 41,0 ¦52,4
¦
¦ 500 ¦ 19,1 ¦ 29,2 ¦ 29,6 ¦ 41,9 ¦ 45,5 ¦64,6
¦
¦ 560 ¦ 21,4 ¦ 36,6 ¦ 33,2 ¦ 52,5 ¦ ¦
-¦
¦ 630 ¦ 24,1 ¦ 46,3 ¦ 37,4 ¦ 66,5 ¦ ¦
-¦
¦ 710 ¦ 27,2 ¦ 58,7 ¦ 42,0 ¦ 84,4 ¦ ¦
-¦
¦ 800 ¦ 30,6 ¦ 74,3 ¦ 47,4 ¦107
¦ ¦
-¦
¦1000 ¦ 38,5 ¦116
¦ ¦ ¦ ¦
-¦
+----------------------------------------------------------+
Toleràncies:
- Diàmetre nominal (exterior) i ovalació absoluta:
+---------------------------------------------+
¦ DN ¦ Tolerància ¦ Ovalació absoluta
¦
¦ (mm) ¦ màxima ¦-----------------------¦
¦
¦ DN (mm) ¦ Tub ¦
Tub
¦
¦
¦
¦ recte ¦ enrotllat ¦
¦--------¦------------¦---------¦-------------¦
¦ 10 ¦ + 0,3
¦ ± 0,2 ¦
± 0,6
¦
¦ 12 ¦ + 0,3
¦ ± 0,3 ¦
± 0,8
¦
¦ 16 ¦ + 0,3
¦ ± 0,4 ¦
± 1,0
¦
¦ 20 ¦ + 0,3
¦ ± 0,4 ¦
± 1,2
¦
¦ 25 ¦ + 0,3
¦ ± 0,5 ¦
± 1,5
¦
¦ 32 ¦ + 0,3
¦ ± 0,7 ¦
± 2,0
¦
¦ 40 ¦ + 0,4
¦ ± 0,8 ¦
± 2,4
¦
¦ 50 ¦ + 0,5
¦ ± 1,0 ¦
± 3,0
¦
¦ 63 ¦ + 0,6
¦ ± 1,3 ¦
± 3,8
¦
¦ 75 ¦ + 0,7
¦ ± 1,5 ¦
± 4,5
¦
¦ 90 ¦ + 0,9
¦ ± 1,8 ¦
± 5,4
¦
¦ 110 ¦ + 1,0
¦ ± 2,2 ¦
± 6,6
¦
¦ 125 ¦ + 1,2
¦ ± 2,5 ¦
± 7,5
¦
¦ 140 ¦ + 1,3
¦ ± 2,8 ¦
± 8,4
¦
¦ 160 ¦ + 1,5
¦ ± 3,2 ¦
± 9,6
¦
¦ 180 ¦ + 1,7
¦ ± 3,6 ¦
-¦
¦ 200 ¦ + 1,8
¦ ± 4,0 ¦
-¦
¦ 225 ¦ + 2,1
¦ ± 4,5 ¦
-¦
¦ 250 ¦ + 2,3
¦ ± 5,0 ¦
-¦
¦ 280 ¦ + 2,6
¦ ± 5,6 ¦
-¦
¦ 315 ¦ + 2,9
¦ ± 6,3 ¦
-¦
¦ 355 ¦ + 3,2
¦ ± 7,1 ¦
-¦
¦ 400 ¦ + 3,6
¦ ± 8,0 ¦
-¦
¦ 450 ¦ + 4,1
¦ ± 9,0 ¦
-¦
¦ 500 ¦ + 4,5
¦ ± 10,0 ¦
-¦
¦ 560 ¦ + 5,0
¦ ± 11,2 ¦
-¦
¦ 630 ¦ + 5,0
¦ ± 12,6 ¦
-¦
¦ 710 ¦ + 5,0
¦ ± 14,2 ¦
-¦
¦ 800 ¦ + 5,0
¦ ± 16,0 ¦
-¦
+---------------------------------------------+
- Gruix de la paret:
+----------------------------------+
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¦ Gruix nominal ¦ Tolerància màxima¦
¦
e (mm)
¦
(mm)
¦
¦---------------¦------------------¦
¦
2,0
¦
+ 0,4
¦
¦ 2,3 - 3,0
¦
+ 0,5
¦
¦ 3,5 - 3,8
¦
+ 0,6
¦
¦ 4,2 - 4,8
¦
+ 0,7
¦
¦ 5,4 - 5,8
¦
+ 0,8
¦
¦ 6,2 - 6,9
¦
+ 0,9
¦
¦ 7,4 - 7,7
¦
+ 1,0
¦
¦ 8,2 - 8,6
¦
+ 1,1
¦
¦ 9,5 - 10,0 ¦
+ 1,2
¦
¦
10,7
¦
+ 1,3
¦
¦ 11,4 - 11,9 ¦
+ 1,4
¦
¦ 12,1 - 12,7 ¦
+ 1,5
¦
¦ 13,4 - 13,6 ¦
+ 1,6
¦
¦ 14,6 - 14,8 ¦
+ 1,7
¦
¦
15,3
¦
+ 1,8
¦
¦ 16,4 - 16,6 ¦
+ 1,9
¦
¦
17,2
¦
+ 2,0
¦
¦ 18,2 - 18,7 ¦
+ 2,1
¦
¦
19,1
¦
+ 2,2
¦
¦
20,5
¦
+ 2,3
¦
¦ 21,1 - 21,4 ¦
+ 2,4
¦
¦
22,7
¦
+ 2,5
¦
¦
23,7
¦
+ 2,6
¦
¦
24,1
¦
+ 3,9
¦
¦
25,4
¦
+ 4,1
¦
¦ 26,7 - 27,2 ¦
+ 4,3
¦
¦
28,6
¦
+ 4,5
¦
¦
29,6
¦
+ 4,7
¦
¦
30,6
¦
+ 4,8
¦
¦
32,3
¦
+ 5,1
¦
¦
33,2
¦
+ 5,2
¦
¦
36,4
¦
+ 5,7
¦
¦
37,4
¦
+ 5,9
¦
¦
40,9
¦
+ 6,4
¦
¦
42,0
¦
+ 6,5
¦
¦
45,5
¦
+ 7,1
¦
¦
47,4
¦
+ 7,4
¦
+----------------------------------+
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE 53-131.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Fins a 160 mm de diàmetre nominal, en rotlles o en trams rectes. Els diàmetres superiors se subministraran en trams rectes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 53131:1990 Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y métodos de ensayo
* UNE 53333:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad para canalizaciones enterradas de distribución de combustibles gaseosos.
Características y métodos de ensayo.

____________________________________________________________________________

BF -

TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFD - TUBS I ACCESSORIS DE POLIESTER I FIBRA DE VIDRE
BFDD -

ACCESSORIS DE POLIESTER I FIBRA DE VIDRE PER A UNIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFDD1K343.

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Accessoris de poliester reforçat amb fibra de vidre per a la unió de tubs amb peces prefabricades o amb els materials necessaris per a efectuar una unió
adherida amb làmines de fibra de vidre i resines.
S'han considerat els elements següents:
- Maniguet de poliester: Porta al seu interior un dispositiu elàstic plurilabial
- Maniguet de poliester apte per a tracció: Porta al seu interior, fixades amb un encaix, dues anelles de cautxú
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- Maniguet moldejat de poliester amb brida fixa: Amb una brida fixa al seu extrem, fabricat per superposició de capes successives de fibra de vidre
saturades amb resines catalitzades sobre motlles normalitzats al voltant d'un nucli centralconstituït per un segment de canonada del mateix material
- Maniguet moldejat de poliester amb valona i brida exempta: Amb una valona al seu extrem, fabricat per superposició de capes successives de fibra de
vidre saturades amb resines catalitzades sobre motlles normalitzats al voltant d'un nucli central,constituït per un segment de canonada del mateix material
- Resina i làmines de fibra de vidre per a unions adherides: Conjunt d'elements i accessoris per a realitzar correctament la unió de dos tubs o accessoris
del diàmetre indicat mitjançant l'aplicació de successives capes de fibra de vidre,saturades amb resines, fins a un gruix com a mínim igual al del tub que
s'està unint
MANIGUET:
La peça ha de portar marcada les següents dades:
- Identificació del fabricant
- Referència del material
- Diàmetre nominal
- Pressió nominal
- Data de fabricació
Ha d'estar fet amb resina de poliester, epoxi, vinil-ester, reforçat amb fibra de vidre i emmotllat per contacte.
Llargària del maniguet:
+---------------------------------------------------------+
¦ DN ¦ Maniguet de poliester ¦ Maniguet de poliester ¦
¦ (mm) ¦
Llargària (mm)
¦ apte per a tracció
¦
¦
¦
¦
Llargària (mm)
¦
¦--------¦-----------------------¦------------------------¦
¦< 200 ¦
200
¦
290
¦
¦ 250 ¦
200
¦
320
¦
¦ 300 ¦
200
¦
340
¦
¦ 350 ¦
250
¦
300
¦
¦ 400 ¦
250
¦
310
¦
¦ 500 ¦
250
¦
340
¦
¦ 600 ¦
250
¦
320
¦
¦ 700 ¦
250
¦
340
¦
¦ 800 ¦
250
¦
360
¦
¦ 900 ¦
250
¦
380
¦
¦ 1000 ¦
250
¦
390
¦
¦ 1200 ¦
250
¦
440
¦
¦ 1400 ¦
250
¦
400
¦
¦ 1600 ¦
290
¦
420
¦
¦ 1800 ¦
290
¦
460
¦
¦ 2000 ¦
290
¦
490
¦
+---------------------------------------------------------+
MANIGUET MOLDEJAT DE POLIESTER AMB BRIDA FIXA:
Gruix de la brida (mm):
+--------------------------------------------------------------------+
¦ DN ¦
PN
¦
¦ (mm) ¦------------------------------------------------------------¦
¦
¦ 2 bar ¦ 3,5 bar ¦ 5,5 bar ¦ 7 bar ¦ 9 bar ¦ 10,5 bar ¦
¦-------¦--------¦----------¦----------¦--------¦--------¦-----------¦
¦ 25 ¦ 13
¦ 13
¦ 13
¦ 13
¦ 13
¦
13
¦
¦ 32 ¦ 13
¦ 13
¦ 13
¦ 13
¦ 13
¦
14,5 ¦
¦ 40 ¦ 13
¦ 13
¦ 13
¦ 13
¦ 14,5 ¦
16
¦
¦ 50 ¦ 13
¦ 13
¦ 13
¦ 14,5 ¦ 16
¦
17,5 ¦
¦ 65 ¦ 13
¦ 13
¦ 14,5 ¦ 16
¦ 17,5 ¦
19
¦
¦ 80 ¦ 13
¦ 13
¦ 16
¦ 17,5 ¦ 19
¦
20,5 ¦
¦ 100 ¦ 13
¦ 14,5 ¦ 17,5 ¦ 20,5 ¦ 22
¦
23,5 ¦
¦ 125 ¦ 13
¦ 14,5 ¦ 17,5 ¦ 20,5 ¦ 23,5 ¦
25
¦
¦ 150 ¦ 14,5 ¦ 16
¦ 19
¦ 22
¦ 25
¦
26,5 ¦
¦ 200 ¦ 16
¦ 19
¦ 22
¦ 25
¦ 28
¦
32
¦
¦ 250 ¦ 17,5 ¦ 22
¦ 26,5 ¦ 30
¦ 33,5 ¦
36,5 ¦
¦ 300 ¦ 19
¦ 25
¦ 32
¦ 36,5 ¦ 41,5 ¦
44,5 ¦
¦ 350 ¦ 20,5 ¦ 26,5 ¦ 33,5 ¦ 38
¦ 44,5 ¦
48
¦
¦ 400 ¦ 22
¦ 30
¦ 36,5 ¦ 41,5 ¦ 48
¦
51
¦
¦ 450 ¦ 23,5 ¦ 32
¦ 38
¦ 44,5 ¦ 51
¦
¦
¦ 500 ¦ 25
¦ 33,5 ¦ 41,5 ¦ 48
¦ ¦
¦
¦ 600 ¦ 28,5 ¦ 38
¦ 48
¦ 51
¦ ¦
¦
¦ 700 ¦ 35
¦ 48
¦ 51
¦ ¦ ¦
¦
¦ 800 ¦ 41,5 ¦ 51
¦ 55
¦ ¦ ¦
¦
¦ 900 ¦ 48
¦ 55
¦
¦ ¦ ¦
¦
¦1000 ¦ 55
¦
¦
¦ ¦ ¦
¦
+--------------------------------------------------------------------+
Mesures d'acoblament de les brides (DIN 2501 PN 10) en mm:
+--------------------------------------------------------------------+
¦ DN
¦Diàmetre ¦Distància ¦Nombre ¦Diàmetre ¦Llargària¦Diàmetre ¦
¦canonada¦exterior ¦ entre ¦ de ¦ dels ¦maniguet ¦ pern
¦
¦ (mm) ¦ brida ¦ perns ¦forats ¦ forats ¦ (mm)
¦ (mm)
¦
¦
¦ (mm)
¦ (mm)
¦
¦ (mm) ¦
¦
¦
¦--------¦---------¦----------¦-------¦---------¦---------¦----------¦
¦ 25
¦ 115
¦
85
¦ 4 ¦ 14
¦ 150
¦ M12
¦
¦ 32
¦ 140
¦ 100
¦ 4 ¦ 18
¦ 150
¦ M16
¦
¦ 40
¦ 150
¦ 110
¦ 4 ¦ 18
¦ 150
¦ M16
¦
¦ 50
¦ 165
¦ 125
¦ 4 ¦ 18
¦ 150
¦ M16
¦
¦ 65
¦ 185
¦ 145
¦ 5 ¦ 18
¦ 150
¦ M16
¦
¦ 80
¦ 200
¦ 160
¦ 4 ¦ 18
¦ 150
¦ M16
¦
¦ 100
¦ 220
¦ 180
¦ 8 ¦ 18
¦ 150
¦ M16
¦
¦ 125
¦ 250
¦ 210
¦ 8 ¦ 18
¦ 150
¦ M16
¦
¦ 150
¦ 285
¦ 240
¦ 8 ¦ 22
¦ 200
¦ M20
¦
¦ 200
¦ 340
¦ 295
¦ 8 ¦ 22
¦ 200
¦ M20
¦
¦ 250
¦ 395
¦ 350
¦ 12 ¦ 22
¦ 250
¦ M20
¦
¦ 300
¦ 445
¦ 400
¦ 12 ¦ 22
¦ 250
¦ M20
¦
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¦ 350
¦ 505
¦ 460
¦ 16 ¦ 22
¦ 300
¦ 400
¦ 565
¦ 515
¦ 16 ¦ 26
¦ 300
¦ 450
¦ 615
¦ 565
¦ 20 ¦ 26
¦ 300
¦ 500
¦ 670
¦ 620
¦ 20 ¦ 26
¦ 300
¦ 600
¦ 780
¦ 725
¦ 20 ¦ 30
¦ 300
¦ 700
¦ 895
¦ 840
¦ 24 ¦ 30
¦ 300
¦ 800
¦ 1015
¦ 980
¦ 24 ¦ 33
¦ 300
¦ 900
¦ 1115
¦ 1050
¦ 28 ¦ 33
¦ 300
¦1000
¦ 1230
¦ 1160
¦ 28 ¦ 36
¦ 300
+---------------------------------------------------------------------+

¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

M20
M24
M24
M24
M27
M27
M30
M30
¦ M33

¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

MANIGUET MOLDEJAT DE POLIESTER AMB VALONA I BRIDA EXEMPTA:
Dimensions de les valones i brides exemptes (DIN 2501 PN 10) en mm:
- Diàmetre nominal (DN)
- Diàmetre exterior (DE)
- Diàmetre interior (DI)
+------------------------------------------------------------------------+
¦DN ¦Longitud¦Gruix¦ DE ¦Gruix ¦Gruix ¦ DI ¦ DE ¦Nombre¦ DE ¦
¦tub ¦maniguet¦paret¦valona¦valona¦ brida ¦ brida ¦ brida ¦forats¦forat ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦exempta¦exempta¦exempta¦
¦
¦
¦----¦--------¦-----¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦
¦ 25¦ 150 ¦ 5 ¦ 68 ¦ 13 ¦ 16 ¦ 41 ¦ 125 ¦ 4 ¦ 14 ¦
¦ 32¦ 150 ¦ 5 ¦ 78 ¦ 13 ¦ 16 ¦ 48 ¦ 140 ¦ 4 ¦ 18 ¦
¦ 40¦ 150 ¦ 5 ¦ 88 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 56 ¦ 150 ¦ 4 ¦ 18 ¦
¦ 50¦ 150 ¦ 5 ¦ 120 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 66 ¦ 165 ¦ 4 ¦ 18 ¦
¦ 65¦ 150 ¦ 5 ¦ 122 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 82 ¦ 185 ¦ 4 ¦ 18 ¦
¦ 80¦ 150 ¦ 6,5 ¦ 138 ¦ 17,5 ¦ 18 ¦ 100 ¦ 200 ¦ 4 ¦ 18 ¦
¦ 100¦ 150 ¦ 6,5 ¦ 158 ¦ 19 ¦ 18 ¦ 120 ¦ 220 ¦ 8 ¦ 18 ¦
¦ 125¦ 150 ¦ 8 ¦ 188 ¦ 20,5 ¦ 18 ¦ 148 ¦ 250 ¦ 8 ¦ 18 ¦
¦ 150¦ 200 ¦ 9,5 ¦ 212 ¦ 22 ¦ 18 ¦ 176 ¦ 285 ¦ 8 ¦ 23 ¦
¦ 200¦ 200 ¦ 11 ¦ 268 ¦ 25 ¦ 20 ¦ 230 ¦ 340 ¦ 8 ¦ 23 ¦
¦ 250¦ 250 ¦12,5 ¦ 320 ¦ 28,5 ¦ 22 ¦ 283 ¦ 395 ¦ 12 ¦ 23 ¦
¦ 300¦ 250 ¦ 16 ¦ 370 ¦ 30 ¦ 26 ¦ 340 ¦ 445 ¦ 12 ¦ 23 ¦
¦ 350¦ 300 ¦ 19 ¦ 430 ¦ 32 ¦ 28 ¦ 396 ¦ 505 ¦ 16 ¦ 23 ¦
¦ 400¦ 300 ¦ 19 ¦ 482 ¦ 35 ¦ 32 ¦ 448 ¦ 565 ¦ 16 ¦ 23 ¦
+------------------------------------------------------------------------+
RESINA I LÀMINES DE FIBRA DE VIDRE PER A UNIONS ADHERIDES:
Ha d'estar composat per:
- Resina de poliester no catalitzada
- Catalitzador
- Làmina de fibra de vidre de grandària normalitzada al diàmetre del tub
El contenidor de la resina ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant
- Instruccions d'aplicació
- Data de fabricació
- Data de caducitat
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
MANIGUETS:
Subministrament: Amb els extrems protegits de cops; i amb tots els accessoris necessaris per a fer els junts embalats en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops.
RESINA I LÀMINES DE FIBRA DE VIDRE:
Subministrament: La resina i el catalitzador en pots estancs, protegits de la llum, i la fibra de vidre en paquets hermètics.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, a una temperatura ambient entre 20° i 25°C i una humitat del 60%.
El temps màxim d'emmagatzematge de la resina és de 6 mesos.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

BF -

TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFWB1E62.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i
d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les
d'aquest en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

____________________________________________________________________________

BF -

TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFY -

ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFYB1E62.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la
instal·lació en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
BG2 - CABLE ELÈCTRIC
BG22 -

TUBS FLEXIBLES DE PVC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG22TB10.
BG

MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES

BG2

TUBS I CANALS

BG22

TUBS FLEXIBLES DE PVC
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1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIO:
Tub flexible corrugat de PVC amb malla metàl.lica o sense, de fins a 130 mm de diàmetre.
Es consideraran els tubs de les resistències següents:
- Grau de resistència al xoc 5
- Grau de resistència al xoc 7

CARACTERISTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construits de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal.ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'interior del tub i s'ha d'expresar en milímetres.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
Grau de protecció (UNE 20-324):
- Resistència al xoc 5

IP-XX5

- Resistència al xoc 7

IP-XX7

Estabilitat a 60°C

>1h

Resistència a la flama (UNE 53-315)

Autoextingible

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles.
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant.
- Marca d'identificació dels productes.
- El marcatge ha de ser llegible.
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
UNE EN 50-086-95 (1) "Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas."

____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
BG2 - CABLE ELÈCTRIC
BG23 -

TUBS RÍGIDS METÀL·LICS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal.
S’han contemplat els següents tipus de tubs:
- Tubs d’acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un acabat galvanitzat, tant interiorment com exteriorment.
Ha de suportar les variacions de temperatura sense deformació.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents
Emmagatzematge: En posició horitzontal i en llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y
accesorios.

____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
BG3 - CONDUCTORS ELECTRICS PER A TENSIO BAIXA
BG31 -

CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG312300.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIÓ:
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instalacions en general, serveis fixes, conductor de coure, designació UNE RV 0,6/1kV
unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar amb neutre de secció fins a 300 mm2.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials,
siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de
l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé
altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha d'estar compost de conductor de coure, aïllament de polietilé reticulat i coberta de policlorur de vinil.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022.
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603 (1).
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Els colors vàlids per l'aïllament són:
- Cables unipolars:
- Negre o llistat de groc i verd.
- Cables multiconductors:
- Fase: marró, negre o gris.
- Neutre: blau clar.
- Terra: llistat de groc i verd.
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Secció (mm2) │1,5-16│25-35│ 50 │70-95│ 120 │ 150 │ 185 │ 240 │ 300 │
│─────────────│──────│─────│────│─────│─────│─────│─────│─────│──────│
│Gruix (mm) │ 0,7 │ 0,9 │1,0 │ 1,1 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6 │ 1,7 │ 1,8 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603 (1).
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
Ha de ser de color negre.
Gruix de la coberta protectora:
- Valor nominal: Ha de ser igual a 0,035 D + 1,0 mm a on D és el diàmetre fictici en milímetres mesurat sota la coberta segons UNE 21-123. Per a cables
unipolars el gruix de la coberta no pot ser inferior a 1,4 mm.
- Valor mínim: En sis mesures la mitja del gruix no pot ser inferior al valor nominal, i a la vegada cap de les sis mesures pot ser inferior al valor nominal en
més del 15% + 0,1 mm.
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089.
Temperatura de l'aïllament en servei normal
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx)

<= 90°C
<= 250°C

Tensió màxima admissible (c.a.):
Entre conductors aïllats

1 kV

Entre conductors aïllats i terra

0,6 kV

Tensió assignada màxima respecte a terra en xarxes de c.c..

1.8 kV

Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603)

- 0,1 mm + 10% (valor mig)

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines.
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària necessària subministrada a l'obra.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
* UNE 21-011-74 (2) "Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características."
* UNE 21-089-92 (2) 1R "Identificación por coloración y utilización de los conductores aislados de los cables flexibles de uno a cinco conductores."
* UNE HD-603-1 1996 "Cables de distribución de tensión asignada de 0,6/1kV. Parte 1: Prescripciones generales."
* UNE HD-603-5N 1995 "Cables de distribución de tensión asignada de 0,6/1kV. Parte 5: Cables aislados con XLPE, no armados. Sección N: Cables sin
conductor concéntrico (tipo 5N).
* UNE 21-022-82 "Conductores de cables aislados."
* UNE 20-434-90 1R "Sistema de designación de los cables."

____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
BG3 - CONDUCTORS ELECTRICS PER A TENSIO BAIXA
BG38 -

CONDUCTORS DE COURE NUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG380900.
BG

MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
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BG3

CONDUCTORS ELECTRICS PER A TENSIO BAIXA

BG38

CONDUCTORS DE COURE NUS

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIO:
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció.

CARACTERISTIQUES GENERALS:
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines o tambors.
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Material, secció, llargària i pes del conductor
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
UNE 21-012-71 1R "Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación."
UNE 21-017-59 "Cables de cobre desnudos, semirrígidos, para conductores eléctricos."

____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
BG3 - CONDUCTORS ELECTRICS PER A TENSIO BAIXA
BG39 -

CONDUCTORS D'ALUMINI DESIGNACIO UNE VV 0,6/1 KV, AILLAMENT I COBERTA DE PVC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG39AG25.
BG

MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES

BG3

CONDUCTORS ELECTRICS PER A TENSIO BAIXA

BG39

CONDUCTORS D'ALUMINI DE 0,6/1 KV

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIO:
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instalacions en general, serveis fixes, conductor d'alumini, designació UNE RV 0,6/1 kV
unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar amb neutre de secció fins a 300 mm2.

CARACTERISTIQUES GENERALS:
Ha d'estar compost de conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-096 i UNE 21-022.
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603 (1).
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Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Els colors vàlids per l'aïllament són:
- Cables unipolars:
- Negre o llistat de groc i verd.
- Cables multiconductors:
- Fase: marró, negre o gris.
- Neutre: blau clar.
- Terra: llistat de groc i verd.
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):
---------------------------------------------------------------------|Secció (mm2) |1,5-16|25-35| 50 |70-95| 120 | 150 | 185 | 240 | 300 |
|-------------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|Gruix (mm) | 0,7 | 0,9 |1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
----------------------------------------------------------------------

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603 (1).
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
Ha de ser de color negre.
Gruix de la coberta protectora:
- Valor nominal: Ha de ser igual a 0,035 D + 1,0 mm a on D és el diàmetre fictici en milímetres mesurat sota la coberta segons UNE 21-123. Per a cables
unipolars el gruix de la coberta no pot ser inferior a 1,4 mm.
- Valor mínim: En sis mesures la mitja del gruix no pot ser inferior al valor nominal, i a la vegada cap de les sis mesures pot ser inferior al valor nominal en
més del 15% + 0,1 mm.
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089.
Temperatura de l'aïllament en servei normal
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx)

<= 90°C
<= 250°C

Tensió màxima admissible (c.a.):
Entre conductors aïllats

1 kV

Entre conductors aïllats i terra

0,6 kV

Tensió assignada màxima respecte a terra en xarxes de c.c..

1.8 kV

Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603)

- 0,1 mm + 10% (valor mig)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines.
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
* UNE 21-011-74 (2) "Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características."
* UNE 21-089-92 (2) 1R "Identificación por coloración y utilización de los conductores aislados de los cables flexibles de uno a cinco conductores."
* UNE HD-603-1 1996 "Cables de distribución de tensión asignada de 0,6/1kV. Parte 1: Prescripciones generales."
* UNE HD-603-5N 1995 "Cables de distribución de tensión asignada de 0,6/1kV. Parte 5: Cables aislados con XLPE, no armados. Sección N: Cables sin
conductor concéntrico (tipo 5N).
* UNE 21-022-82 "Conductores de cables aislados."
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* UNE 20-434-90 1R "Sistema de designación de los cables."
UNE 21-096-69 "Alambres de aluminio industrial recocido, para conductores eléctricos. Características.

____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
BGD - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIO A TERRA
BGD1 -

PIQUETES DE CONNEXIO A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGD14210.
BG

MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES

BGD

MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIO A TERRA

BGD1

PIQUETES DE CONNEXIO A TERRA

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIO:
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300
micres.

CARACTERISTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de cobrir totalment.
Gruix del recobriment de coure:
------------------------------------------|Tipus
| Estàndard | 300 micres |
|---------------|-----------|-------------|
|Gruix (micres) | >= 10 | >= 300
|
-------------------------------------------

Toleràncies:
- Llargària

± 3 mm

- Diàmetre

± 0,2 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En feixos.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."

____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
BGW2 -

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS I CANALS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon
funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
BGW3 -

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELECTRICS DE TENSIO BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW38000.
BG

MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES

BGW

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES

BGW3

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELECTRICS DE TENSIO BAIXA

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIO:
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 Kv, rodons de coure, platines de coure o canalitzacions
conductores.

CARACTERISTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, conductors de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure,
platines de coure, canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure, d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor
d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
BGYD -

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIO A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGYD1000.
BG

MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES

BGY

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES

BGYD

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIO A TERRA

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIO:
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra.

CARACTERISTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir,
en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHN - LLUMS PER A EXTERIORS
BHNS -

LLUMS DEL TIPUS UP-LIGHT AMB LÀMPADES FLUORESCENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHNSL112.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llums per a exteriors, per a encastar a terra, amb làmpades fluorescents, halògenes o de descàrrega.
S'han contemplat els següents tipus de llums:
Llums per a encastar en paviments de terra
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Llums per a encastar en paviments durs

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o manteniment, suposar uns risc per als usuaris o pels elements
de la instal·lació que l'envolten.
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, sense precaucions especials, les condicions d'ús,
muntatge i manteniment.
Ha d'estar formada per un cos d'acer inoxidable, marc de tancament d'acer inoxidable, vidre trempat, junt d'estanquitat d'EPDM entre el vidre i el cos per a
garantir el grau d'estanquitat, portalàmpades, òptica, premsaestopa per a l'entrada de cables, transformador (si és el cas) o equíp elèctric auxiliar (en
làmpades des descàrrega) i regletes de connexió.
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats.
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra"
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser autoextingibles.
La lluminària ha d'estar dissenyada i construïda de manera que un cop instal·lada i cablejada per a un ús normal, així com en les operacions normals de
manteniment, les parts elèctricament actives siguin inaccessibles.
Tots els components de l'equip elèctric han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. Han de ser compatibles entre sí, i compatibles amb el tipus i
potència de la làmpada o làmpades que admet la lluminària.
En cas de fallada, cap component de l'equip elèctric, ha d'emetre flames ni gasos inflamables.
Els passos de cables per l'interior de la lluminària han de ser llisos, exempts d'arestes vives, aspreses, rebaves i anàlegs, que puguin provocar l'abrasió de
la coberta o de l'aïllament del cablejat.
No hi poden haver cargols amb punta o d'altres elements similars que penetrin a dintre dels passos de cables.
El cablejat intern ha d'estar fet amb conductors del tipus, qualitat i secció adequats, de manera que pugui suportar la potència d'entrada en ús normal.
L'aïllament ha de ser d'un material capaç de suportar la tensió i la temperatura màxima a la que pugui estar sotmès, sense que afecti a la seguretat i
mentre que estigui correctament instal·lat i connectat a la xarxa d'alimentació.
Si la lluminària ve cablejada de fàbrica, aleshores han d'estar fetes totes les connexions internes, i únicament hi ha d'haver accessibles els borns de
connexió a la xarxa.
En el cablejat intern, el conductor de color verd-groc s'ha de fer servir únicament per a les connexions de terra. La resta de conductors han de seguir el
codi de colors normalitzats, es a dir, el conductor neutre ha de ser de color blau clar, i els conductors de fase poden ser de color marró, gris o negre.
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.
Tensió nominal d'alimentació (transformador): 230 V
Freqüència: 50 Hz
Grau mínim de protecció (UNE 20324): IP-679
Aïllament (REBT): Classe I
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d'entrada dels circuits balast-làmpada, especificada en els annexes III i IV del
Real Decreto 838/2002, en funció de la seva categoria.
Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que disposa el Real Decreto 838/2002.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
* UNE-EN 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes.
* UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d'haver marcada la següent informació:
Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior de la lluminària o darrera de la tapa que s'hagi de treure al
substituir les làmpades i amb les làmpades tretes:
Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària
Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que
s'hagi de treure per la seva instal·lació:
Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable)
Tensió o tensions assignades en volts
Número de model del fabricant o referència del tipus
Marcat del borns
Símbol normalitzat per al muntatge de la lluminària directament sobre superfícies inflamables. (triangle equilater invertit amb la lletra F al seu interior)
Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior, tant quant la lluminària està muntada o
instal·lada amb les làmpades en posició com en l'ús normal:
Temperatura ambient assignada màxima
Xifres del codi del grau de protecció IP
Distància mínima als objectes il·luminats
A l'embalatge hi han de figurar les dades següents:
Nom del fabricant o marca comercial
Tensió nominal d'alimentació
Número de model o referència tipus
Potència nominal
El fabricant ha de lliurar la documentació tècnica necessària per al muntatge de l'aparell.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
Control de la documentació tècnica subministrada.
Control de recepció i identificació dels materials
Verificació de les característiques de les lluminàries
Verificació dels equips auxiliars
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Verificar sistema de manteniment i conservació
Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli quantitats superiors.
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de cadascuna de les llumeneres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

____________________________________________________________________________

BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHN - LLUMS PER A EXTERIORS
BHNZ -

ELEMENTS ESPECIALS PER A LLUMS EXTERIORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHNZR205.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Bastiment d'alumini injectat i tub de PVC per a la formació de caixa d'encast de llums up-light.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o manteniment, suposar uns risc per als usuaris o pels elements
de la instal·lació que l'envolten.
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, sense precaucions especials, les condicions d'ús,
muntatge i manteniment.
Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables.
Tots els materials necessaris per a un sistema de fixació donat han de ser compatibles entre si, i compatibles amb el carril i els accessoris que han de
suportar.
Els passos de cables a través del tub de PVC han d'estar fets amb premsaestopes, per tal de garantir el grau de protecció de l'envoltat en aquest punt.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
Material
Tipus
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: 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.

____________________________________________________________________________

BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHU - LÀMPADES
BHU8 -

LÀMPADES FLUORESCENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHU82113.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmpades fluorescents estàndard.
Es consideren els següents tipus de làmpades fluorescents:
Làmpades estàndard de llum blanca càlida (TL-D /33)
Làmpades estàndard de llum blanca freda (TL-D /54)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les làmpades han d'estar formades per un tub que conté el gas ionitzat, i un casquet metàl·lic normalitzat per al connexionat i la subjecció de la làmpada a
cadascun dels extrems del tub.
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. Queda expressament prohibit l'ús de làmpades amb l'ampolla o casquet defectuosos.
Característiques dimensionals i funcionals:
+----------------------------------------------------------+
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¦Potència (W)
¦ 18 ¦ 36 ¦ 58 ¦
¦----------------------------------------------------------¦
¦Diàmetre màxim de l'ampolla (mm)
¦ 26 ¦ 26 ¦ 26 ¦
¦----------------------------------------------------------¦
¦Llargària màxima amb casquet inclòs (mm)¦ 604 ¦ 1214¦ 1514¦
¦----------------------------------------------------------¦
¦Llargària sense considerar les patilles ¦
¦
¦
¦
¦de contacte dels portalàmpades (mm)
¦ 595 ¦ 1205¦ 1506¦
¦----------------------------------------------------------¦
¦Posició de funcionament
¦Univ.¦
¦Univ.¦
+----------------------------------------------------------+
Característiques fotomètriques:
+--------------------------------------------------+
¦Potència (W)
¦ 18 ¦ 36 ¦ 58 ¦
¦--------------------------------------------------¦
¦Flux lluminós (lm)
¦ 1150¦ 2850¦ 4600¦
¦--------------------------------------------------¦
¦Rendiment lluminós (lm/W)
¦ 64 ¦ 79 ¦ 79 ¦
+--------------------------------------------------+
Grau de reproducció cromàtica de les làmpades estàndard:
Llum blanca càlida (TL-D /33): Ra 63
Llum blanca freda (TL-D /54): Ra 72
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Cada làmpada ha d'anar en la seva capsa.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'embalatge hi han de figurar les dades següents:
Nom del fabricant
Potència nominal
Tensió de la xarxa a la que va destinada la làmpada
Tipus de làmpada
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
Control de la documentació tècnica subministrada.
Control de recepció i identificació dels materials
Verificació de les característiques de les lluminàries
Verificació dels equips auxiliars
Verificar sistema de manteniment i conservació
Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli quantitats superiors.
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de cadascuna de les llumeneres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

____________________________________________________________________________

BM - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BM2 - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS
BM21 -

HIDRANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM213620.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Hidrants.
S'han considerat els tipus següents:
- De columna seca
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- De columna humida
- Per a soterrar en pericó

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE 23-400.
Pressió de treball
Material de construcció
Material dels eixos d'accionament de la vàlvula
Material de la vàlvula
Material de l'obturador de la vàlvula
Material dels enllaços ràpids (racords)

<= 30 bar
Fosa
Acer inoxidable
Bronze
Goma sintètica
Aliatge d'alumini
per a forja anoditzat

Gruix de l'anoditzat dels racords

>= 20 micres

Característiques mecàniques del material dels racords:
- Resistència a la tracció

>= 290 N/mm2

- Mòdul d'elasticitat

>= 240 N/mm2

- Allargament
- Duresa Brinell (UNE-EN 10003-1)

>= 8%
95 aproximadament

HIDRANT DE COLUMNA SECA:
Ha d'estar format per:
- Un cos superior que conté l'accionador de la vàlvula de tancament inferior i les boques de connexió amb enllaç ràpid amb una tapa agafada amb una
cadena.
- Un element intermedi que uneix el cos superior amb la vàlvula inferior. En cas d'impacte s'ha de trencar l'element intermedi del cos superior i l'eix
d'accionament de la vàlvula que hi passa; així s'evita el desperfecte de la vàlvula.
- Vàlvula de tancament inferior de comporta o de bola, que es connecta a la xarxa, en posició de tancament; ha de permetre buidar l'aigua dels dos
elements superiors i evitar que es puguin gelar.
Els tres elements han d'estar embridats entre ells.

HIDRANT DE COLUMNA HUMIDA:
Ha d'estar format per:
- Un cos tubular amb un extrem tapat i l'altre amb una brida per a la seva connexió a la xarxa.
- Dues vàlvules de tancament de comporta o de bola, situades a la part de l'extrem tapat, amb les boques de connexió proveïdes d'enllaç ràpid, amb tapes
agafades amb una cadena.

HIDRANT SOTERRAT EN PERICÓ:
Ha d'estar format per:
- Un pericó de registre
- Una vàlvula de tancament de comporta o de bola, amb una boca amb brida per a la seva connexió a la xarxa i amb una corba proveïda d'enllaç ràpid i
d'una tapa agafada amb una cadena.
El pericó ha de dur un joc de marc i tapa de fosa.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
NBE-CPI-96 "Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios."
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios." Amb les
correccions del BOE de 7 de maig de 1994.
"Resolución de 22 de marzo de 1995, de la Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Energía, de nombramiento del
Laboratori General de Assaigs i Investigacions como Organismo de control para la certificación de productos de acuerdo con el Real Decreto 1942/1993,
de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios." (BOE de 20 de maig de 1995 i DOGC de 31 de
març de 1995).
UNE 23-400-94 (2) 2R "Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 45 mm."
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UNE 23-400-94 (3) 2R "Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 70 mm."
UNE 23-400-94 (4) 1R "Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 100 mm."
UNE 23-400-94 (5) 1R "Material de lucha contra incendios. Racores de conexión. Procedimientos de verificación."

HIDRANTS DE COLUMNA SECA:
UNE 23-405-90 "Hidrante de columna seca."

HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA:
UNE 23-406-90 "Hidrante de columna húmeda."

HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ:
UNE 23-407-90 "Hidrante bajo nivel de tierra."

____________________________________________________________________________

BM - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS
BMY2 -

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BMY21000.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Accessoris per a instal.lacions d'extinció.
S'han considerat els elements següents:
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a instal.lacions de protecció i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon
funcionament.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ELEMENTS PER A HIDRANTS:
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris pel muntatge d'un hidrant.

ELEMENTS PER A COLUMNES SEQUES:
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris pel muntatge d'una instal.lació de columna seca.

ELEMENTS PER A BOQUES D'INCENDIS:
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris pel muntatge d'una boca d'incendi.

ELEMENTS PER A DETECTORS-EXTINTORS AUTOMÀTICS:
Unitat composada pels elements especials necessaris pel muntatge d'un detector extintor-extintor automàtic.
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ELEMENTS PER A VÀLVULES DE CONTROL I ALARMA:
Unitat composada pels elements especials necessaris pel muntatge d'una vàlvula de control i alarma.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios." Amb les
correccions del BOE de 7 de maig de 1994.
"Resolución de 22 de marzo de 1995, de la Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Energía, de nombramiento del
Laboratori General de Assaigs i Investigacions como Organismo de control para la certificación de productos de acuerdo con el Real Decreto 1942/1993,
de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios." (BOE de 20 de maig de 1995 i DOGC de 31 de
març de 1995).

____________________________________________________________________________

BN - VALVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIO
BN3 -

VALVULES D'ESFERA

BN32 -

VALVULES D'ESFERA MANUALS AMB BRIDES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN32D320,BN325678.
BN

VALVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIO

BN3

VALVULES D'ESFERA

BN32

VALVULES D'ESFERA MANUALS AMB BRIDES

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIO:
Vàlvules d'esfera manuals de bronze de 10 i 16 bar de pressió nominal amb connexió per brides.

CARACTERISTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos amb connexió per brides
- Tancament manual per maneta accionant una bola amb un forat cilíndric diametral que gira 90°
- Assentaments d'estanquitat per a la bola
- Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.
Pressió de prova segons pressió nominal:
-----------------------------------------------| Pressió nominal (bar) | Pressió prova (bar) |
|-----------------------|----------------------|
|
10
|
>= 15
|
|
16
|
>= 24
|
------------------------------------------------

Materials:
- Bola

Acer inoxidable

- Elements d'estanquitat

Tefló

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, juntes i cargols.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

D-

ELEMENTS COMPOSTOS

D0 -

ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D07 - MORTERS I PASTES
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D070A8B1,D0701641,D070A4D1.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM I i CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor
Resistència orientativa en funció de les dosificacions:
- 1:8 / 1:2:10: >= 20 kg/cm2
- 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7: >= 40 kg/cm2
- 1:4 / 1:0,5:4: >= 80 kg/cm2
- 1:3 / 1:0,25:3: >= 160 kg/cm2
En els morters per a fàbriques, la consistència ha de ser 17 ± 2 cm, mesurant l'assentament amb el con d'Abrams. La plasticitat ha de ser poc grassa (NBE
FL/90).
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de
Ladrillo. (Vigente hasta 29 de marzo 2007).

____________________________________________________________________________

E-

PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

E2 -

ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E22 - MOVIMENTS DE TERRES
E221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny
- Excavació per a buidada de soterrani
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- 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:
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- 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 la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (br ossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el
desenvolupament de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel procés de l'obra.
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 superfí cies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de
maniobra de màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de camions.
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran
dificultat.
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.
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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 PER A BUIDADA DE SOTERRANI:
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i
fer els forats exclusivament per rotació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.
EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar
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 cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la
seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural
de cimientos DB-SE-C.
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ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E22 - MOVIMENTS DE TERRES
E225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2255S70,E2252772.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per a 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
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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 serveis públics afectats per les obres.
ESTESA DE GRAVES PER 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 de suspendre 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
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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E2 -

ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA
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
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RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s’han de separar.
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del
tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat
representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per
tal d’evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin
l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig 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 transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor i posseïdor dels residus
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER
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 d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista
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europea de residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
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ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E2R - GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2R34269,E2RA1200.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de terres, material d'excavació i residus de la construcció i
operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es
dipositaran o es reutilitzaran.
S'han considerat els tipus següents:
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l'excavació, dins de l'obra o entre obres, amb dúmper o mototragella o camió
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit o centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l'obra amb camió o dúmper
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb contenidor o amb camió
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos.
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment perillosos.
- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l'obra en un lloc especialitzat, d'acord amb el tipus de residu.
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES 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 trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
RESIDUS ESPECIALS:
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del
tipus de perillositat.
A L'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 la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin
l'aprovació de la DF.
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA:
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants.
El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc d'abocament, la classificació del centre on s'ha fet l'abocament i la quantitat de material de cada
tipus que s'ha abocat.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de disposar en un lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o
emmagatzematge d'aquell tipus de residu.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
Han d'estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics,
com ara fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc..
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES 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 TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS:
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 d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
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- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
RESIDUS ESPECIALS:
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida.
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS:
La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT.
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya.

____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

EG23 -

TUBS RÍGIDS METÀL·LICS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal, amb unions roscades o endollades i muntat superficialment.
S’han contemplat els següents tipus de tubs:
- Tubs d’acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- Preparació dels extrems dels tubs i corbat
- Estesa, fixació i col·locació dels accessoris de la canalització i unions entre trams i accessoris
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar instal·lat superficialment, fixat al suport amb brides d'acer galvanitzat.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quan les unions són endollades s’han de fer amb maniguets llisos.
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden fer amb màquines de corbar tubs, sense que es produeixin canvis
sensibles a la secció.
Distància entre les fixacions:
- Trams horitzontals: <= 60 cm
- Trams verticals: <= 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 50 cm
Distància entre registres: <= 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Penetració del tub dins les caixes: 1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
- Penetració del tub dins les caixes: ± 2 mm
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d’unió i en general tots els
accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte.
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos rígidos.
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Tipus F

F2 -

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 - DEMOLICIONS
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2194AL4,F2195TP01.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions
de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així
com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i
avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno.
Desmontes. Demoliciones
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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
F221C420.
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 esplanació del terreny
- Excavació per a caixa de paviment
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- 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 la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (br ossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el
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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 esplanacions s'aplica en grans superfí cies, sense que hi hagi cap tipus de problema de maniobra de màquines o camions.
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfí cies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de
maniobra de màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de camions.
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:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar
les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la
seva eliminació, si s'escau.
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
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de cimientos DB-SE-C.
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F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F222H420,F2225422.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
Les rampes d'accés 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.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
S'han de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la degradació del terreny del fons de l'excavació en l'interval entre l'excavació i l'execució de
l'obra posterior.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
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Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.
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 facin falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la
seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.
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.
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 el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de
Seguridad Minera aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril
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F2R - GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2R5426A,F2RA73G1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de terres, material d'excavació i residus de la construcció i
operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es
dipositaran o es reutilitzaran.
S'han considerat els tipus següents:
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l'excavació, dins de l'obra o entre obres, amb dúmper o mototragella o camió
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit o centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l'obra amb camió o dúmper
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb contenidor o amb camió
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos.
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment perillosos.
- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l'obra en un lloc especialitzat, d'acord amb el tipus de residu.
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES 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 trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
RESIDUS ESPECIALS:
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del
tipus de perillositat.
A L'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 la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin
l'aprovació de la DF.
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA:
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants.
El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc d'abocament, la classificació del centre on s'ha fet l'abocament i la quantitat de material de cada
tipus que s'ha abocat.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de disposar en un lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o
emmagatzematge d'aquell tipus de residu.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
Han d'estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics,
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com ara fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc..
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES 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 TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS:
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 d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
RESIDUS ESPECIALS:
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida.
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS:
La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT.
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya.

____________________________________________________________________________

F2 -

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F2R - GESTIÓ DE RESIDUS
F2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2R5426A.
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
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s’han de separar.
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos.
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Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del
tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat
representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per
tal d’evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin
l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig 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 transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor i posseïdor dels residus
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER
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.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista
europea de residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
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F9 -

PAVIMENTS

F92 - SUBBASES
F921 - SUBBASES DE TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F921R01J.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta autoritzad a legalment per el tractament
d’aquests residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
A més, s’han de mantenir els pendents i dispositius de desguà s 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.
La humitat òptima de compactació, s’ha d’ajustar a la composició i forma d’actuació de l’equip de compactació.
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).
Grau de compactació:
- Tot-u artificial:
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM (UNE 103501)
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM (UNE 103501)
- Tot-u natural: >= 98% PM (UNE 103501)
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.
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:
- Replanteig de rasants: + 0 , - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics:
- Trànsit T00 a T2: ± 15 mm
- La resta: ± 20 mm
- Planor : ± 10 mm/3 m
- En el cas de capes granulars per a l’assentament de canonades:
- Gruix de cada tongada: ± 50 mm
- Planor: ± 15 mm/3 m
- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics: ± 15 mm
- En els llits de paviments:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
- Planor: ± 10 mm/3 m
Les irregularitats que excedeixin aquestes tolerà ncies han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm,
afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMACIÓ DE SUBBASE O BASE GRANULAR AMB TONGADES COMPACTADES
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.
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos
que la DF autoritzi el contrari.
En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una tongada, s’ha d’homogeneïtzar i humi dificar, si es considera necessari.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produï t alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els
valors següents:
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- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima
L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’ evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa
següent.
La compactació s’ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l’ equip necessari per aconseguir la densitat prescrita a l’apartat anterior.
Si l’estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d’incloure 15 cm de l’anterior, com a mínim.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització
de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
En el cas de llit de paviments, la compactació s’ha d’ efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a
cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l’element compactador.
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.
CAPA DE SORRA PER A LLIT DE TERRATZO
La capa no s’ha d’estendre fins que s’hagi comprovat que la superfí cie sobre la que ha d’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.
Per a temperatures inferiors a 5°C s’han de suspendre els treballs.
El gruix final de la capa de sorra, un cop col· locades les peces de terratzo i vibrat el paviment, haurà de ser de 2 cm.
No hauran d’existir punts baixos que puguin emmagatzemar aigua.
Toleràncies d’execució:
- Planor: ± 4 mm/2 m
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 es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Es considera como 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:
- 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, ampl ada 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.
- Comparació entre la rasant acabada i la establerta en el projecte: comprovació de l’existència de ruptura de peralt; comprovació de la amplada de la
capa; revisió dels cantells de perfils transversals.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
- Control de la regularitat superficial mitjanç ant la determinació de l’índex de regularitat internacional (IRI) (NLT 330).
Per a l’assentament de canonades:
- Inspecció visual del material a la descà rrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària
superior a d’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.
Per a llit de paviments, i sense caràcter limitatiu , els punts de control més destacables són els següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament.
- Aportació de material.
- Estesa, humectació, i compactació de cada tongada (si és el cas).
- Allisada de la superfície de l’ultima tongada.
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
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longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.
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 lí mit establert al plec, o quan s’observi que es produeix segregació o
contaminació del material.
Les densitats seques obtingudes en la cap a 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 p er 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 geomè tric i de regularitat superficial.

____________________________________________________________________________

F9 -

PAVIMENTS

F9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ
F9G1 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9G17435.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de
quars o amb l'execució d'una textura superficial.
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:
Amb estenedora de formigó
Amb regle vibratori
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres
En la col·locació amb estenedora:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació d'elements de guiat de les màquines
Col·locació del formigó
Realització de la textura superficial
Protecció del formigó i cura
En la col·locació amb regle vibratori:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas
Abocat, escampat i vibrat del formigó
Realització de la textura superficial
Protecció del formigó i cura
CONDICIONS GENERALS:
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Les lloses no han de tenir esquerdes.
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per la DF.
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons les instruccions de la DF.
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335): 0,60 - 0,90 mm.
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
Nivell: ± 10 mm
Planor:
En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m
En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m
Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390):
Formigó HF-3,5: >= 3,5 MPa
Formigó HF-4,0: >= 4,0 MPa
Formigó HF-4,5: >= 4,5 MPa

65

PBE per a la pavimentació d’un tram de l’Av. Catalunya (MODIF. JULIOL 2018)
CIUTADILLA
Exp.: 18012
Promotor: Ajuntament de Ciutadilla
Arquitecte: Víctor Pérez-Pallarès i Luque
Toleràncies d'execució:
Desviacions en planta: ± 30 mm
Cota de la superfície acabada: - 10 mm, + 0 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible
formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no es
produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb
les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de
la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les
indicacions de la DF.
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els
30°C.
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra.
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF.
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura
superficial del formigó fresc.
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb
un inici d'enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt favorables.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó
d'alçària <= 10 cm.
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc.
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir la capa construïda.
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg
d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat.
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció del formigonament que faci témer un
inici de l'adormiment al front d'avanç.
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons
les instruccions de la DF.
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m.
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al formigó fresc.
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat.
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès.
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les
dues capes no ha de passar més d'1 hora.
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua.
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm de radi.
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui
acabar amb llum natural.
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació química de la superfície del formigó fresc.
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir
l'especificat en el Plec de condicions corresponent.
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i
la comprovació de la regularitat superficial.
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28 dies.
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.
PAVIMENT PER A CARRETERES:
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc.
ESTESA AMB ESTENEDORA:
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a les mateixes.
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m.
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre inferior a 2000 m.
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= 1 mm.
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es
formigoni una franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una
edat mínima de 3 dies.
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha
d'extremar en el cas de formigonament en rampa.
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 4 m.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i
a punt una llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.
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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).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
PAVIMENT PER A CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
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F9G2 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB ADDITIUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de
quars o amb l'execució d'una textura superficial.
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:
Amb estenedora de formigó
Amb regle vibratori
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres
En la col·locació amb estenedora:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació d'elements de guiat de les màquines
Col·locació del formigó
Realització de la textura superficial
Protecció del formigó i cura
En la col·locació amb regle vibratori:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas
Abocat, escampat i vibrat del formigó
Realització de la textura superficial
Protecció del formigó i cura
CONDICIONS GENERALS:
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Les lloses no han de tenir esquerdes.
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per la DF.
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons les instruccions de la DF.
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335): 0,60 - 0,90 mm.
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
Nivell: ± 10 mm
Planor:
En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m
En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m
Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390):
Formigó HF-3,5: >= 3,5 MPa
Formigó HF-4,0: >= 4,0 MPa
Formigó HF-4,5: >= 4,5 MPa
Toleràncies d'execució:
Desviacions en planta: ± 30 mm
Cota de la superfície acabada: - 10 mm, + 0 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible
formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no es
produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb
les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de
la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les
indicacions de la DF.
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Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els
30°C.
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra.
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF.
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura
superficial del formigó fresc.
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb
un inici d'enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt favorables.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó
d'alçària <= 10 cm.
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc.
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir la capa construïda.
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg
d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat.
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció del formigonament que faci témer un
inici de l'adormiment al front d'avanç.
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons
les instruccions de la DF.
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m.
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al formigó fresc.
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat.
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès.
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les
dues capes no ha de passar més d'1 hora.
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua.
L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el formigó fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar
la màquina allisadora. Tot seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament.
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm de radi.
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui
acabar amb llum natural.
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació química de la superfície del formigó fresc.
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir
l'especificat en el Plec de condicions corresponent.
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i
la comprovació de la regularitat superficial.
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28 dies.
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.
PAVIMENT PER A CARRETERES:
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc.
ESTESA AMB ESTENEDORA:
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a les mateixes.
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m.
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre inferior a 2000 m.
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= 1 mm.
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es
formigoni una franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una
edat mínima de 3 dies.
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha
d'extremar en el cas de formigonament en rampa.
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 4 m.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i
a punt una llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent.
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i acceptada expressament per la DF.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.
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).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
PAVIMENT PER A CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
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F9 -

PAVIMENTS

F9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9Z4A615.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura
passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
Paviments de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Tallat i doblegat de l'armadura
Neteja de les armadures
Neteja del fons de l'encofrat
Col·locació dels separadors
Muntatge i col·locació de l'armadura
Subjecció dels elements que formen l'armadura
Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai
inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a
l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a
la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la
ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir
l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents
empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en
qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons
s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula
37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa
norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments
mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de
l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
Posició:
En series de barres paral·leles: ± 50 mm
En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició
vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les
seccions de les barres que formen el grup).
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
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Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de
manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de
complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de
fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa
vigent.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per
kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural
DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:
Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
Rectitud.
Lligams entre les barres.
Rigidesa del conjunt.
Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements
tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

____________________________________________________________________________
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FD -

SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FD5 - DRENATGES
FD5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FD5Z3K3J,FD5ZAKFJ.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIÓ:
Subministrament i col.locació de bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col.locació del morter, si és el cas
- Col.locació del bastiment i/o la reixa

CONDICIONS GENERALS:
El bastiment o la reixa fixa col.locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament
fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les parets de les parets de l'element drenant.
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i han de mantenir el seu pendent.
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre.
La reixa col.locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.
Toleràncies d'execució:
- Guerxament

± 2 mm

- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment

- 10 mm
+ 0 mm

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BASTIMENT:
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.

BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

FD -

SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDB - SOLERES PER A POUS DE REGISTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDB2768H.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre.
S'han considerat els tipus següents:
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya.
- Solera de llambordins, col·locats sobre un llit de formigó.
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Solera de llambordins:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de base
- Cura del formigó
- Col·locació dels llambordins de la solera
- Col·locació de la beurada
Solera de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas
- Cura del formigó
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la mitja canya, ha de quedar plana.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la massa.
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt.
Resistència característica estimada del formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck
SOLERA DE FORMIGÓ:
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar una mitja canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha
de tenir el mateix diàmetre que el tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a l'alçària de mig tub.
Amplària de la mitja canya: Aproximadament igual al D del tub
Toleràncies d'execució:
- Desviació lateral:
- Línia de l'eix: ± 24 mm
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm
(D = la dimensió interior màxima expressada en m)
- Nivell soleres: ± 12 mm
- Gruix (e):
- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)
- Planor: ± 10 mm/m
SOLERA DE LLAMBORDINS:
Les peces han de quedar col·locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben assentades i encaixades horitzontalment sobre el llit de formigó.
Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment.
Gruix dels junts entre les peces: <= 0,8 cm
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: + 2%, - 1%
- Gruix del llit de formigó: - 5%
- Nivell de la solera: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de
compactar.
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades.
SOLERA DE LLAMBORDINS:
Les peces per col·locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de maceta a sobre del formigó fresc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

____________________________________________________________________________

FD -

SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDD - PARETS PER A POUS DE REGISTRE
FDDZ -

ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS PER A POUS DE REGISTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDDZ6DD4,FDDZS005.

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Subministrament i col.locació d'elements complementaris de pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa
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- Graó d'acer galvanitzat
- Graó de ferro colat
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el bastiment i tapa:
- Comprovació i preparació de la superfície de recolzament
- Col.locació del bastiment amb morter
- Col.locació de la tapa
En el graó:
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament
- Col.locació dels graons amb morter
En el junt d'estanquitat:
- Comprovació i preparació del forat del pou i de la superfície del tub
- Col.locació del junt fixant-lo al forat del pou per mitjà del mecanisme d'expansió
- Col.locació del tub dins de la peça del junt
- Fixació del junt al tub per mitjà de brida exterior
- Prova de l'estanquitat del junt col.locat
BASTIMENT I TAPA:
La base del bastiment ha d'estar sòlidament travada per una anella perimetral de morter. L'anella no ha de provocar el trencament del ferm perimetral i no
ha de sortir lateralment de les parets del pou.
El bastiment col.locat ha de quedar ben assentat a sobre de les parets del pou anivellades prèviament amb morter.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte
o bé produir sorolls.
La part superior del bastiment i la tapa han de quedar anivellats amb el ferm perimetral i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Ajust lateral entre bastiment i tapa
± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment
± 5 mm
GRAÓ:
El graó col.locat ha de quedar anivellat i paral.lel a la paret del pou.
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.
Els graons s'han d'anar col.locant a mida que s'aixeca el pou.
Llargària d'encastament
Distància vertical entre graons consecutius
Distància vertical entre la superfície i el primer graó
Distància vertical entre l'últim graó i la solera
Toleràncies d'execució:
- Nivell
- Horitzontalitat
- Paral.lelisme amb la paret

>= 10 cm
<= 35 cm
25 cm
50 cm
± 10 mm
± 1 mm
± 5 mm

JUNT D'ESTANQUITAT:
El connector ha de tenir les dimensions adequades a la canonada utilitzada.
La unió entre el tub i l'arqueta ha de ser estanca i flexible.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El procés de col.locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel material.
JUNT D'ESTANQUITAT:
No s'han d'instal.lar connectors si no es col.loquen els tubs immediatament.
No s'han d'utilitzar adhesius o lubricants en la col.locació dels connectors.
El connector s'ha de fixar a la paret de l'arqueta per mitjà d'un mecanisme d'expansió.
La superfície exterior del tub ha de ser neta abans d'instal.lar el connector.
La brida s'ha d'apretar amb clau dinamomètrica.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

FD -

SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDK2 -

PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDK256F3,FDK2A6B3.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIÓ:
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Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col.locat sobre llit de sorra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col.locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.
- Preparació per a la col.locació del marc de la tapa

CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T.
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.
Resistència característica estimada del formigó (Fest)

>= 0,9 Fck

(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera

± 20 mm

- Aplomat de les parets

± 5 mm

- Dimensions interiors

± 1% dimensió n

- Gruix de la paret

± 1% gruix nomi

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"

____________________________________________________________________________

FD -

SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDKZ -

ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDKZ3159,FDKZ3178.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIÓ:
Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per a pericó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col.locació del morter d'anivellament
- Col.locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col.locat ha de quedar ben assentat sobre les parets del pericó anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte
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o bé produir sorolls.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment

± 2 mm

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

FF -

TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

FFB - TUBS DE POLIETILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FFB1E625.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions
soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 45°C
- Polietilè extruït de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 45°C
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 40°C
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants,
etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris
indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa i polietilè reticulat)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents
trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de
la canonada.
L'assaig d'estanquitat ha d'estar fet segons la norma UNE-53-131.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb
accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no
superi una temperatura de 40°C.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir
>= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ Polietilè ¦
Polietilè
¦
¦
¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦
A 0°C
¦ <= 50 x Dn ¦
<= 40 x Dn
¦
¦
A 20°C ¦ <= 20 x Dn ¦
<= 15 x Dn
¦
+---------------------------------------------------------+
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Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals
han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha
d'interposar una anella elàstica.
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han d'instal·lar dins d'una beina d'acer.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els
moviments axials de dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm
- Tub polietilè densitat baixa:
+-------------------------------------+
¦ DN ¦
Trams
¦
Trams
¦
¦ (mm) ¦ verticals ¦ horitzontals ¦
¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦------¦--------------¦---------------¦
¦ 16 ¦
310
¦
240
¦
¦ 20 ¦
390
¦
300
¦
¦ 25 ¦
490
¦
375
¦
¦ 32 ¦
630
¦
480
¦
¦ 40 ¦
730
¦
570
¦
¦ 50 ¦
820
¦
630
¦
¦ 63 ¦
910
¦
700
¦
+-------------------------------------+
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per
tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a
daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han
d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT.
En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el
lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o
funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les
especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la
normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin
accessibles per a la seva reparació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
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Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina.

____________________________________________________________________________

FG -

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES

FG2 - TUBS I CANALS
FG22 - TUBS FLEXIBLES DE PVC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG22TB1K.
FG

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES

FG2

TUBS I CANALS

FG22

TUBS FLEXIBLES DE PVC

Els seus elements tenen com a components elements de: BG22.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:
Tub flexible corrugat de PVC de fins a 130 mm de diàmetre nominal, amb grau de resistència al xoc 7 i muntat com a canalització soterrada.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i col.locació.

CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de quedar instal.lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius

<= 3

Penetració del tub dins dels pericons

10 cm

Distància entre la canalització i la capa de protecció

>= 10 cm

Fondària de les rases

>= 40 cm

Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins les caixes

± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col.locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal.lada amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts a connectar.
La instal.lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."

____________________________________________________________________________
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FG -

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES

FG3 - CONDUCTORS ELECTRICS PER A TENSIO BAIXA
FG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG312306.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIÓ:
Conductor de coure per sistemes de distribució en tensió baixa i instalacions en general, serveis fixes. Designació UNE RV 0,6/1 kV, unipolar, bipolar,
tripolar, tetrapolar o tripolar amb neutre de secció fins a 300 mm2, muntat.
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Muntat superficialment
- Col.locat en tub
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes

CONDICIONS GENERALS:
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertanyen, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o
enrrotllament dels fils.
Els conductors han de quedar extesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal.lació.
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
Penetració del conductor dins les caixes

>= 10 cm

Toleràncies d'instal.lació:
- Penetració del conductor dins les caixes

± 10 mm

COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T.
La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral.lelament al sostre o al paviment, i la seva posició ha de ser l'establerta al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions

<= 80cm

Distància vertical entre fixacions

<= 150cm

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Temperatura del conductor durant la seva instal.lació

>= 0°C

EN TUB:
L'instal.lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.
El tub de protecció ha d'estar instal.lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
* UNE HD-603-5N 1995 "Cables de distribución de tensión asignada de 0,6/1kV. Parte 5: Cables aislados con XLPE, no armados. Sección N: Cables sin
conductor concéntrico (tipo 5N).

____________________________________________________________________________

FG -

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES

FG3 - CONDUCTORS ELECTRICS PER A TENSIO BAIXA
FG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG380902.
FG

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES

FG3

CONDUCTORS ELECTRICS PER A TENSIO BAIXA

FG38

CONDUCTORS DE COURE NUS

Els seus elements tenen com a components elements de: BG38, i eventualment de: BGW3, BGY3.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Muntat superficialment
- En malla de connexió a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra

CONDICIONS GENERALS:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de
cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques.
El circuit de terra no serà interromput per la col.locació de seccionadors, interruptors o fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T.

COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates.
Distància entre fixacions

<= 75 cm

EN MALLA DE CONNEXIO A TERRA:
El conductor ha de quedar instal.lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'instal.lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
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Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."

____________________________________________________________________________

FG -

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES

FG3 - CONDUCTORS ELECTRICS PER A TENSIO BAIXA
FG39 - CONDUCTORS D'ALUMINI DE DESIGNACIO UNE VV 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG391G25.
FG

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES

FG3

CONDUCTORS ELECTRICS PER A TENSIO BAIXA

FG39

CONDUCTORS D'ALUMINI DE 0,6/1 KV

Els seus elements tenen com a components elements de: BG39.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:
Conductor d'alumini de designació UNE VV 0,6/1 Kv, unipolar, tripolar o tripolar amb neutre, de fins a 300 mm2 de secció i col.locat en tub.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i connexionat a caixes

CONDICIONS GENERALS:
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertanyen, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
Els empalmaments i les derivacions han d'estar fets amb borns o regletes de connexió.
Penetració del conductor dins de les caixes

>= 10 cm

Radi de curvatura mínim admès (N = "N" vegades el diàmetre exterior del conductor en mm):
-------------------------------------------------------------------------|Tipus/secció |1|1,5|2,5|4|6|10|16|25|35|50|70|95|120|150|185|240|300 |
| (mm2)
|| | ||| | | | | | | | | | | |
|
|---------------|-|---|---|-|-|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|-----|
|N (cops D ext) |4| 4 | 4 |4|4| 4| 4| 5| 5| 5| 6| 6| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
--------------------------------------------------------------------------

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'instal.lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.
El conductor s'ha d'introduir dins del tub de protecció mitjançant un cable guia.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
UNE-HD 603-3K-95 "Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV".
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FG -

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES

FGD - ELEMENTS DE CONNEXIO A TERRA
FGD1 -

PIQUETES DE CONNEXIO A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FGD1421E.
FG

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES

FGD

ELEMENTS DE CONNEXIO A TERRA

FGD1

PIQUETES DE CONNEXIO A TERRA

Els seus elements tenen com a components elements de: BGD1, BGYD.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:
Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col.locació i connexionat

CONDICIONS GENERALS:
Han d'estar col.locades en posició vertical, enterrades dins del terreny.
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de
compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc.
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics.
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral.lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva llargària.
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable, tant per al seu manteniment com per la realització periòdica de proves de valors de resistència
a terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No hi ha condicions específiques del procés d'execució.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."

____________________________________________________________________________

FH -

INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

FHN - LLUMS PER A EXTERIORS
FHNS -

LLUMS DEL TIPUS UP-LIGHT AMB LÀMPADES FLUORESCENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FHNSL112.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llums per a exteriors del tipus up-light amb làmpades fluorescents compactes, halògenes o de descàrrega.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
Aplics amb caixa encastats directament sobre paviments de terra
Aplics muntats sobre bastiments de caixes encastades al paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Replanteig de la unitat d'obra
Muntatge, fixació i anivellament
Muntatge i fixació del llum al bastiment
Connexionat i col·locació de la làmpada
Comprovació del funcionament
Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar
fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d'entrada dels cables.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Ha de quedar recolzat a sobre del bastiment a tot el seu perímetre.
No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Ha de quedar a la rasant prevista.
APLICS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:
La part superior del llum ha de quedar anivellada amb el ferm perimetral i mantenir el seu pendent.
APLICS ENCASTATS DIRECTAMENT EN PAVIMENTS DE TERRA:
El material de reblert entre l'excavació i el cos del llum ha d'estar lliure de pedres u altres objectes que puguin malmetre la caixa de suport.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
En llums col·locats en caixa, no s'ha de muntar el llum fins que no s'hagi col·locat la caixa de suport.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
No s'inclouen els ajuts del ram de paleta.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.
Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

____________________________________________________________________________
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FM - INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE PREVENCIÓ
FM2 -

INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ

FM21 -

HIDRANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FM213628.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Hidrant.
S'han considerat els tipus següents:
- De columna seca
- De columna humida
- Soterrat en pericó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Hidrants de columna seca:
- Fixació de la columna a la base
- Connexió a la xarxa d'alimentació
- Recobriment de protecció de la part soterrada
Hidrants de columna humida:
- Fixació de la columna a la base.
- Connexió a la xarxa d'alimentació.
Hidrants soterrats en pericó:
- Fixació del conjunt al fons del pericó.
- Connexió a la xarxa d'alimentació.

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Toleràncies d'instal.lació:
- Posició

± 30 mm

- Aplomat

<= 5 mm

HIDRANTS DE COLUMNA SECA:
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base.
Només ha de sobresortir del paviment el cos superior.
La part soterrada ha de quedar protegida de la corrosió amb pintures, cintes asfàltiques, etc., que han de complir les condicions fixades en el plec de
condicions de la seva partida d'obra.
El maniguet de ruptura de l'eix d'accionament de la vàlvula de tancament, ha de quedar dins de l'element intermedi.
El reblert immediat a la boca de buidatge cal que sigui porós, per a permetre l'absorció de l'aigua evacuada.

HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA:
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base.

HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ:
L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat sòlidament al fons del pericó, que ha de complir les
condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra.
La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball.
Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació.
Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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NBE CPI-96 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios."
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios." Amb les
correccions del BOE de 7 de maig de 1994.

____________________________________________________________________________

FN -

VALVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIO

FN3 - VALVULES D'ESFERA
FN32 - VALVULES D'ESFERA MANUALS EMBRIDADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FN32D324,FN32B590.
FN

VALVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIO

FN3

VALVULES D'ESFERA

FN32

VALVULES D'ESFERA MANUALS EMBRIDADES

Els seus elements tenen com a components elements de: BN32.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:
Vàlvules d'esfera manuals embridades, muntades.
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova d'estanquitat

CONDICIONS GENERALS:
La maneta de la vàlvula ha de ser accessible.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra de la maneta amb la mà.
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Toleràncies d'instal.lació:
- Posició

± 30 mm

MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.

MUNTADES EN PERICO:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col.locar i treure tots els cargols de les brides.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal.lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina.

____________________________________________________________________________

G-

PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL

G3 -

FONAMENTS I MURS DE CONTENCIO

G31 - RASES I POUS
G315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G3155301.
G3

FONAMENTS I MURS DE CONTENCIO

G31

RASES I POUS

G315

FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

Els seus elements tenen eventualment com a components elements de: B060, D060.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:
Formigonament d'elements estructurals, amb formigó de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora i abocat des de camió, amb bomba o amb
cubilot.
S'han considerat formigons amb les característiques següents:
- Resistència:
- Segons EH-91: H-125, H-150, H-175, H-200, H-225 i H-250
- Segons EHE: En massa H-20, armats o pretesats H-25
- Consistència: Plàstica, tova i fluida
- Grandària màxima del granulat: 12, 20 i 40 mm
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Formigonamet de fonaments
- Rases i pous
- Murs de contenció
- Recalçats
- Traves i pilarets
- Lloses de fonaments
- Riostres i basaments
- Enceps
- Formigonament d'estructures
- Pilars
- Bigues
- Murs
- Llindes
- Cèrcols
- Estreps
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Abocada del formigó
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- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Curat del formigó

CONDICIONS GENERALS (SEGONS NORMA EH-91):
El formigó col.locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la D.F.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.
Resistència estimada als 28 dies:
-----------------------------| Formigó | Fest (kp/cm2) |
|----------|-----------------|
| H-125 | >= 0,9x125
|
| H-150 | >= 0,9x150
|
| H-175 | >= 0,9x175
|
| H-200 | >= 0,9x200
|
| H-225 | >= 0,9x225
|
| H-250 | >= 0,9x250
|
------------------------------

Gruix màxim de la tongada:
-----------------------|Consistència | Gruix |
|
| (cm) |
|-------------|--------|
|
Seca
|<= 15 |
| Plàstica |<= 25 |
|
Tova
|<= 30 |
------------------------

Assentament en el con d'Abrams:
----------------------------|Consistència |Assentament |
|
| (cm)
|
|-------------|-------------|
| Plàstica | 3 - 5
|
|
Tova
| 6-9
|
| Fluida
| 10 - 15
|
-----------------------------

Toleràncies d'execució:
- Recobriment de les armadures

Nul.la

- Posició de les armadures

± 10 mm

- Planor dels paraments vistos

± 6 mm/2 m

- Planor dels paraments ocults

± 25 mm/2 m

- Consistència:
- Plàstica

± 1 cm

- Tova

± 1 cm

- Fluida

± 2 cm

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal.lacions, etc., fora que ho
autoritzi explícitament la D.F.

CONDICIONS GENERALS (SEGONS NORMA EHE):
El formigó col.locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la D.F.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.
Resistència estimada als 28 dies:
--------------------------| Formigó | Fest (N/mm2) |
|---------|---------------|
| HM-20 | >= 0,9x20
|
| HA-25 | >= 0,9x25
|
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---------------------------

Gruix màxim de la tongada:
-----------------------|Consistència | Gruix |
|
| (cm) |
|-------------|--------|
|
Seca
|<= 15 |
| Plàstica |<= 25 |
|
Tova
|<= 30 |
------------------------

Assentament en el con d'Abrams:
----------------------------|Consistència |Assentament |
|
| (cm)
|
|-------------|-------------|
| Plàstica | 3 - 5
|
|
Tova
| 6-9
|
| Fluida
| 10 - 15
|
-----------------------------

Toleràncies d'execució:
- Consistència:
- Plàstica

± 1 cm

- Tova

± 1 cm

- Fluida

± 2 cm

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36-831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal.lacions, etc., fora que ho
autoritzi explícitament la D.F.

RASES I POUS (SEGONS NORMA EH-91):
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos

± 20 mm

- Replanteig total dels eixos

± 50 mm

- Horitzontalitat

± 5 mm/m
<= 15 mm

- Aplomat

± 2%

- Nivells

± 20 mm

- Dimensions

- 40 mm
+ 80 mm

RASES I POUS (SEGONS NORMA EHE):
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat

< 2% de la dimensió
en la direcció considerada

-

± 50 mm

- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja

+ 20 mm

- Cara superior del fonament

+ 20 mm

- 50 mm

- 50 mm
- Gruix del formigó de neteja
- Dimensions en planta
- Fonaments encofrats

- 30 mm
- 20 mm
+ 40 mm

- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m

+ 80 mm

- 1 m < D <= 2,5 m

+ 120 mm

- D > 2,5 m

+ 200 mm

- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos

+ 5%(<= 120 mm)
- 5%(<= 20 mm)

- D <= 30 cm

+ 10 mm
- 8 mm
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- 30 cm < D <= 100 cm

+ 12 mm

- 100 cm < D

+ 24 mm

- 10 mm

- 20 mm
- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja

± 16 mm/2 m

- Cara superior del fonament

± 16 mm/2 m

- Cares laterals (fonaments encofrats)

± 16 mm/2 m

MURS DE CONTENCIO (SEGONS NORMA EH-91):
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos
- Replanteig total dels eixos
- Horitzontalitat

± 20 mm
± 50 mm
± 5 mm/m
<= 15 mm

- Aplomat

± 20 mm

- Nivells

± 15 mm

- Amplària del mur
- Distància entre junts
- Amplària dels junts

± 20 mm
± 200 mm
± 5 mm

MURS DE CONTENCIO (SEGONS NORMA EHE):
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos
- Replanteig total dels eixos
- Distància entre junts
- Amplària dels junts

± 20 mm
± 50 mm
± 200 mm
± 5 mm

- Desviació de la vertical (H alçaria del mur):
- H <= 6 m:
- Extradòs

± 30 mm

- Intradòs

± 20 mm

- H > 6 m:
- Extradòs

± 40 mm

- Intradòs

± 24 mm

- Gruix (e):
- e <= 50 cm

+ 16 mm

- e > 50 cm

+ 20 mm

- Murs formigonats contra el terreny

+ 40 mm

- 10 mm

- 16 mm

- Desviació relativa de les superfícies
planes intradòs o extradòs

± 6 mm/3 m

- Desviació de nivell de l'aresta superior
de l'intradòs, en murs vistos

± 12 mm

- Acabat de la cara superior de
l'alçat en murs vistos

± 12 mm/3 m

RECALÇATS:
El recalçament i els fonaments existents s'han d'ataconar amb morter sense retracció, per a garantir la transmissió correcta de les càrregues.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos
- Replanteig total dels eixos
- Horitzontalitat

± 20 mm
± 50 mm
± 5 mm/m
<= 15 mm

- Dimensions
- Replanteig de les cotes
- Desplom de cares laterals

± 100 mm
± 50 mm
± 1%
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TRAVES I PILARETS (SEGONS NORMA EH-91):
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos

± 20 mm

- Replanteig total dels eixos

± 50 mm

- Horitzontalitat

± 5 mm/m
<= 15 mm

- Aplomat

± 10 mm

- Nivells

± 20 mm

- Dimensions

± 20 mm

TRAVES (SEGONS NORMA EHE):
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos

± 20 mm

- Replanteig total dels eixos

± 50 mm

- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja

+ 20 mm
- 50 mm

- Cara superior del fonament

+ 20 mm
- 50 mm

- Gruix del formigó de neteja
- Dimensions en planta
- Fonaments encofrats

- 30 mm
- 20 mm
+ 40 mm

- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m

+ 80 mm

- 1 m < D <= 2,5 m

+ 120 mm

- D > 2,5 m

+ 200 mm

- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos

+ 5%(<= 120

mm)
- 5%(<= 20
mm)
- D <= 30 cm

+ 10 mm
- 8 mm

- 30 cm < D <= 100 cm

+ 12 mm
- 10 mm

- 100 cm < D

+ 24 mm
- 20 mm

- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja

± 16 mm/2 m

- Cara superior del fonament

± 16 mm/2 m

- Cares laterals (fonaments encofrats)

± 16 mm/2 m

LLOSES:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos

± 20 mm

- Replanteig total dels eixos

± 50 mm

- Horitzontalitat

± 5 mm/m
<= 15 mm

- Nivells

± 20 mm

- Dimensions en planta de l'element

± 30 mm

ENCEPS (SEGONS NORMA EH-91):
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos

± 20 mm

- Replanteig total dels eixos

± 50 mm

- Horitzontalitat

± 5 mm/m
<= 15 mm

- Aplomat

± 10 mm

- Nivells

± 10 mm
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- Dimensions

± 20 mm

ENCEPS (SEGONS NORMA EHE):
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos

± 20 mm

- Replanteig total dels eixos

± 50 mm

- Horitzontalitat

± 5 mm/m
<= 15 mm

- Aplomat

± 10 mm

- Desviació en planta, del centre de gravetat

< 2% de la

dimensió
en la direcció
considerada
-

± 50 mm

- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja

+ 20 mm
- 50 mm

- Cara superior del fonament

+ 20 mm
- 50 mm

- Gruix del formigó de neteja
- Dimensions en planta
- Fonaments encofrats

- 30 mm
- 20 mm
+ 40 mm

- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m

+ 80 mm

- 1 m < D <= 2,5 m

+ 120 mm

- D > 2,5 m

+ 200 mm

- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos

+ 5%(<= 120

mm)
- 5%(<= 20
mm)
- D <= 30 cm

+ 10 mm
- 8 mm

- 30 cm < D <= 100 cm

+ 12 mm
- 10 mm

- 100 cm < D

+ 24 mm
- 20 mm

- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja

± 16 mm/2 m

- Cara superior del fonament

± 16 mm/2 m

- Cares laterals (fonaments encofrats)

± 16 mm/2 m

PILARS (SEGONS NORMA EH-91):
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos

± 20 mm

- Replanteig total dels eixos

± 40 mm

- Replanteig dels eixos entre dues plantes consecutives

± 20 mm

- Aplomat en una planta

± 10 mm

- Aplomat total

± 30 mm

- Dimensions de la secció del pilar

± 10 mm

- Alçària del pilar

+ 20 mm
- 10 mm

MURS (SEGONS NORMA EH-91):
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos

± 20 mm

- Replanteig total dels eixos

± 40 mm

- Aplomat parcial

± 10 mm

- Aplomat total

± 30 mm
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- Dimensions del mur

± 10 mm

- Alçària del mur

+ 20 mm
- 10 mm

BIGUES (SEGONS NORMA EH-91):
Toleràncies d'execució:
- Replanteig dels eixos respecte de l'element de suport

± 10 mm

- Replanteig de les cotes

± 15 mm

- Aplomat total

± 5 mm

- Dimensions de la biga

± 10 mm

- Horitzontalitat

± 5 mm/m
± 15 mm/total

- Inclinació prevista

± 5 mm/m
± 15 mm/total

LLINDES (SEGONS NORMA EH-91):
Toleràncies d'execució:
- Replanteig previst respecte a l'element de suport

± 5 mm

- Aplomat total

± 5 mm

- Dimensions de la llinda

± 10 mm

- Horitzontalitat

± 5 mm/m
± 15 mm/total

CERCOLS (SEGONS NORMA EH-91):
Toleràncies d'execució:
- Replanteig dels eixos respecte de l'element de suport

± 10 mm

- Aplomat

± 5 mm

- Dimensions del cèrcol

± 10 mm

- Horitzontalitat

± 5 mm/m
± 15 mm/total

ESTREPS (SEGONS NORMA EH-91):
Toleràncies d'execució:
- Replanteig total en planta

± 50 mm

- Replanteig de les cotes

± 15 mm

- Gruix a base i coronació

± 20 mm

- Distància entre junts

± 200 mm

- Amplària dels junts

± 5 mm

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES (SEGONS NORMA EHE):
- Verticalitat (H alçaria del punt considerat):
- H <= 6 m

± 24 mm

- 6 m < H <= 30 m

± 4H
± 50 mm

- H >= 30 m

± 5H/3
± 150 mm

- Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat):
- H <= 6 m

± 12 mm

- 6 m < H <= 30 m

± 2H
± 24 mm

- H >= 30 m

± 4H/5
± 80 mm

- Desviacions laterals:
- Peces

± 24 mm

- Junts

± 16 mm

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals)

± 20 mm

- Secció transversal (D: dimensió considerada):
- D <= 30 cm

+ 10 mm
- 8 mm

91

PBE per a la pavimentació d’un tram de l’Av. Catalunya (MODIF. JULIOL 2018)
CIUTADILLA
Exp.: 18012
Promotor: Ajuntament de Ciutadilla
Arquitecte: Víctor Pérez-Pallarès i Luque
- 30 cm < D <= 100 cm

+ 12 mm
- 10 mm

- 100 cm < D

+ 24 mm
- 20 mm

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:
- Arestes exteriors pilars vistos
i junts en formigó vist

± 6 mm/3 m

- Resta d'elements

± 10 mm

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma EHE.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura de >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la
temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la D.F. En aquest cas, s'han
de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició de les armadures (si s'escau) i demés elements ja col.locats.
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal.lació de bombeig prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que
retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser
aprovada per la D.F.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonament del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no
s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar.
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa
compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser
com a mínim de:
- 7 dies en temps humit i condicions normals
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o filtracions agressives
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.

MURS DE CONTENCIO:
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi
assentat.

RECALÇATS:
El recalçat s'ha de fer per mitjà de dames que s'han d'ajustar a les dimensions i a les separacions entre elles especificades en la D.T.

LLOSES:
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.

ENCEPS:
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El formigonament s'ha de fer sense interrupcions.

ESTREPS:
Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat gros parcialment vist, però no després.
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi
assentat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la D.F.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EH-91 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado."(vigent fins a 1 de juliol de 1999)
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" (vigent a partir de l'1 de juliol de 1999)
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA:
O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del
9.10).

ENCEPS:
* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados."

B-

Tipus B

BD - MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO I VENTILACIO ESTATICA
BD7 -

TUBS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS

BD7F -

TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD7FC315,BD7FC390.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Tubs de PVC per a l'execució d'obres de drenatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Tub de PVC injectat per a unió encolada
- Tub de PVC injectat per a unió elàstica amb anella elastomèrica
- Tub de PVC de formació helicoïdal per anar formigonat i per a unió elàstica amb massilla
- Tub de PVC de formació helicoïdal autoportant per a unió elàstica amb massilla

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.

TUB DE PVC INJECTAT:
Tub rígid, injectat, de clorur de polivinil no plastificat, amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat.
Els junts han de ser estancs segons els assajos prescrits a la UNE 53-332.
Han de superar els assajos de resistència a l'impacte, a la tracció i de pressió interna descrits a la UNE 53-112.
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Designació comercial
- Sigles PVC
- Diàmetre nominal en mm
- UNE 53-332
Gruix de la paret:
┌─────────────────────────────────┐
│Diàmetre nominal │Gruix nominal │
│
(mm)
│
(mm)
│
│─────────────────│───────────────│
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│
110
│
3,0
│
│
125
│
3,1
│
│
160
│
4,0
│
│
200
│
4,9
│
│
250
│
6,1
│
│
315
│
7,7
│
│
400
│
9,8
│
│
500
│ 12,2
│
│
630
│ 15,4
│
│
710
│ 17,4
│
│
800
│ 19,6
│
└─────────────────────────────────┘

Densitat

>= 1350 kg/m3
<= 1460 kg/m3

Temperatura de reblaniment VICAT
Comportament front la calor (variacions en sentit longitudinal)
Allargament fins el trencament
Resistència a la tracció

>= 79°C
< 5%
>= 80%
>= 45 MPa

Toleràncies:
- Diàmetre exterior mig:
- 110 mm <= DN <= 250 mm

+ 0,3% DN mm

- 315 mm <= DN <= 800 mm

+ 1 mm

- Gruix de la paret:
┌───────────────────────────────────────┐
│Gruix nominal │Tolerància en el gruix │
│
(mm)
│
(mm)
│
│──────────────│────────────────────────│
│
3,0
│ + 0,5 │ - 0,0
│
│
3,1
│ + 0,5 │ - 0,0
│
│
3,9
│ + 0,6 │ - 0,0
│
│
4,9
│ + 0,7 │ - 0,0
│
│
6,1
│ + 0,9 │ - 0,0
│
│
7,7
│ + 1,0 │ - 0,0
│
│
9,8
│ + 1,2 │ - 0,0
│
│
12,2
│ + 1,5 │ - 0,0
│
│
15,4
│ + 1,8 │ - 0,0
│
│
17,4
│ + 2,0 │ - 0,0
│
│
19,6
│ + 2,2 │ - 0,0
│
└───────────────────────────────────────┘

- Llargària

+ 10 mm

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53-332.

TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA:
Diàmetre interior de l'embocadura (tubs per a unió elàstica):
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ DN │Diàmetre interior mig │Llargària mínima │
│(mm) │
(mm)
│
(mm)
│
│
│──────────────────────│──────────────────│
│
│ mínim │ màxim
│
│
│─────│──────────│───────────│──────────────────│
│ 110 │ 110,0 │ 111,2
│
48
│
│ 125 │ 125,0 │ 126,2
│
51
│
│ 160 │ 160,1 │ 161,4
│
58
│
│ 200 │ 200,3 │ 201,4
│
66
│
│ 250 │ 250,3 │ 251,4
│
74
│
│ 315 │ 315,3 │ 316,4
│
82
│
└───────────────────────────────────────────────┘

TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA:
A l'interior de l'embocadura hi ha d'haver un junt de goma
(DN = diàmetre nominal en mm )
Llargària mínima de l'embocadura, sense contar l'allotjament de l'anella elastomèrica:
┌────────────────────────────────────────────────────┐
│Diàmetre nominal │Llargària mínima de l'embocadura │
│
(mm)
│
(mm)
│
│─────────────────│──────────────────────────────────│
│
110
│
46
│
│
125
│
50
│
│
160
│
59
│
│
200
│
70
│
│
250
│
86
│
│
315
│
101
│
│
400
│
122
│
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│
500
│
146
│
│
630
│
178
│
│
710
│
199
│
│
800
│
222
│
└────────────────────────────────────────────────────┘

TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha d'estar soldada químicament.
La cara interior del tub ha de ser llisa.
La cara exterior del tub ha de ser nervada.
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T".
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui en servei.
Característiques de la banda de PVC:
- Densitat

>= 1350 kg/m3
<= 1460 kg/m3

- Coeficient de dilatació lineal a 0°C

>= 60 millonèsimes/°C
<= 80 millonèsimes/°C

- Temperatura de reblaniment Vicat
- Resistència a la tracció simple
- Allargament a la rotura
- Absorció d'aigua
- Opacitat

>= 79°C
500 kp/cm2
>= 80%
<= 1 mg/cm2
0,2%

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral.lelament sobre superfícies planes,
s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateixcostat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser
<= 1,5 m.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA O PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN <= 315 MM:
* UNE 53-332-90 "Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para canalizaciones subterráneas, enterradas o no y empleadas
para la evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo."

TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

Tàrrega, juliol de 2018

Víctor Pérez-Pallarès i Luque
Arquitecte
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8.

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER A LA
PAVIMENTACIÓ D’UN TRAM DE L’AV. CATALUNYA DE CIUTADILLA (L’URGELL).

1

OBJECTE D'AQUEST ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
El present estudi bàsic de seguretat i salut, annex al Projecte, desenvolupa la
problemàtica específica de seguretat del Projecte Bàsic i d’Execució per a la
pavimentació d’un tram de l’Av. Catalunya de Ciutadilla, i es redacta d'acord amb
allò que disposa el Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, i en concret
dóna compliment a l'article 4 d'aquest Reial decret.

2

SITUACIÓ DE LES OBRES
Les obres del Projecte se situen dins el nucli urbà de Ciutadilla (l’Urgell).

3

PROPIETAT
Ajuntament de Ciutadilla, que és qui encarrega la redacció del present Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut, com a promotor de les obres.

4

AUTOR DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
L'estudi bàsic de seguretat i salut ha estat redactat per Víctor Pérez-Pallarès i
Luque, arquitecte del Consell Comarcal de l’Urgell

5

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
Els capítols que componen el projecte d'execució són els que s'enumeren a
continuació:
 Treballs previs i enderrocs
 Instal·lacions
 Moviment de terres
 Seguretat i salut
 Paviments

6

CARACTERÍSTIQUES DE LA UBICACIÓ DELS TREBALLS
L'execució dels treballs es durà dins el nucli antic de la població de Ciutadilla, tal
com es grafia en el plànol de situació del projecte.

7

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE
El Pressupost d’Execució Material (P.E.M.) previst és de 36.152,42.-€ (trenta-sis
mil cent cinquanta-dos euros amb quaranta-dos cèntims)

8

ACCÉS A LES OBRES
El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les
persones autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin
accedir a l'obra.
L'accés estarà tancat, o vigilat permanentment quan s'obri.

9

TERMINI D'EXECUCIÓ
Es preveu una durada d'execució dels treballs de 3 mesos

10 NOMBRE DE TREBALLADORS
Es preveu una mitjana de 4 treballadors, amb un màxim de 6 treballadors.
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11 SERVEIS I UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS
11.1 Serveis provisionals
En el mateix àmbit es poden efectuar connexions als serveis d’aigua i llum.
11.2 Unitats constructives i els seus riscos
La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es
relacionen a continuació:
A. RISCOS:
1 Mitjans i maquinària
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,
gas...)
- 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
2 Treballs previs
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,
gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)
- 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)
3 Enderrocs
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,
gas...)
- 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
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Fallida de l’estructura
- Sobre esforços per postures incorrectes
2
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- Acumulació i baixada de runes

4 Moviments de terres
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,
gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés
(escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar
- Malalties causades per agents físics

5 Instal·lacions
- Caigudes de persones a diferent nivell
- Caiguda d’objectes per desplom
- Caiguda d’objectes per manipulació
- Caiguda d’objectes
- Cops contra objectes immòbils
- Cops amb elements mòbils de màquines
- Cops amb objectes o eines
- Projecció de fragments o partícules
- Sobreesforços
- Contactes tèrmics
- Contactes elèctrics
- O.R.: manipulació de materials abrasius
- Malalties causades per agents físics
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,
gas...)
- Talls i punxades
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts
- Sobreesforços per postures incorrectes
- Caigudes de pals i altres elements
6 Pavimentació
- Caigudes de persones a diferent nivell
- Caigudes de persones al mateix nivell
- Caiguda d’objectes per manipulació
- Caiguda d’objectes
- Cops amb elements mòbils de màquines
- Projecció de fragments o partícules
- Atrapaments per o entre objectes
- Sobreesforços
- Contactes elèctrics
- Inhalació o ingestió de substàncies nocives
- Contactes amb substàncies corrosives
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-

Explosions i/o incendis
O.R.: manipulació de materials abrasius
Malalties causades per agents químics
Talls i punxades

B MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les
individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els
medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.
D'altra banda els mitjans de protecció hauran d'estar homologats segons la
normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels
previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).

B.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
- 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
- Deixar 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
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions
aïllants
- Fonamentació correcta de 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
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels
elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció
de rases
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxa 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
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
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B.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
- 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 caldrà
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat
homologat, la utilització del qual serà obligatòria
- 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 per més d'un operari en els
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

B.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament
envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants.
El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en
relació amb els vials exteriors
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels
elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

11.3 MESURES ESPECÍFIQUES PELS TREBALLS INCLOSOS EN L'ANNEX IIRD1627/1997
1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o
caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat
desenvolupada, els procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball.
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc
d’especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels
treballadors sigui legalment exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa
específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades.
4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments
de terres subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
Tots els elements de protecció col·lectiva, màquines i eines hauran de ser homologats
per un organisme de la Administració especialitzat, i en la seva absència s’hauran
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d’ajustar als criteris habituals adoptats al respecte per la Comissió de Seguretat, la
Direcció Facultativa i el Coordinador de Seguretat a l’obra.
Baranes: Disposaran de llistó superior a una altura de 100 cm, de suficient resistència
per a garantir la retenció de persones, i hauran de portar un llistó horitzontal intermedi
i rodapeu.
Tanques autònomes de limitació i protecció: Tindrà com a mínim 100 cm i estaran
construïdes per balaustrada metàl·lica tipus sargent o puntals amb suports per a
passamans de fusta o tub, també metàl·lic.
Cables i elements de subjecció de cinturó de seguretat i els seus ancoratges: Tindran
suficient resistència per a suportar els esforços als que puguin estar sotmesos,
d’acord amb la seva acció protectora.
TOTS ELS OPERARIS HAURAN DE PORTAR, SEMPRE QUE ES TREBALLI EN
ALTURA I DE MANERA EXPOSADA, CINTURÓ DE SEGURETAT, AMB EL SEU
PUNT D’ANCORATGE EN LA MATEIXA AREA DE TREBALL I AMB SIRGA DE
DESPLAÇAMENT HORITZONTAL.
L’AREA DE TREBALL ESTARÀ PROTEGIDA EN TOT MOMENT PER UNA XARXA
DE SEGURETAT PER EVITAR LES CAIGUDES D’OBJECTES.

LES BASTIDES HAURAN DE SER HOMOLOGADES I HAURAN DE TENIR UNA
AMPLADA DE 60 CM., AMB PROTECCIONS I BARANES A TOTS ELS PUNTS. ELS
ANCORATGES AL PARAMENT VERTICAL HAURAN DE SER APROVATS PER LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA I EL COORDINADOR DE SEGURETAT.

ABANS DE COMENÇAR L’OBRA EL CONTRACTISTA HAURÀ DE PRESENTAR UN
PLÀ DE SEGURETAT ON HI INCLOGUI TOTES LES MESURES.
EN CAP CAS ES PODRÀ COMENÇAR L’OBRA SENSE L’APROVACIÓ DEL PLA
DE SEGURETAT PER L’ADMINISTRACIÓ QUE CONTRACTA L’OBRA.
EN CAP CAS ES PODRÁ COMENÇAR L’OBRA SENSE L’APROVACIÓ EXPRESA
DEL PLA I DE LES MESURES DE PROTECCIÓ, PEL COORDINADOR DE
SEGURETAT.

12 DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS
Els principals materials que componen l'execució de les obres són:
 Formigons i morters
 Acer tipus AEH-500-S, en barres corrugades per a armadures
 Malles electrosoldades de barres corrugades d’acer B-500-T
 Materials diversos per les diferents instal·lacions: tubs per les canalitzacions
i canonades, pericons, bastiments i tapes, i d’altres materials varis.

6
E.B.S.S. del PBE per a la pavimentació d’un tram de l’Av. Catalunya de Ciutadilla / Abril 2018. MODIF. JULIOL 2018

13

RISCOS A L'ÀREA DE TREBALL
Els riscos més significatius de l'operari a l'àrea de treball són:
 Caigudes d'alçada
 Caigudes a diferent nivell
 Caigudes al mateix nivell
 Cops i talls
 Projecció de partícules als ulls
 Inhalació de pols.

14 PREVENCIÓ DEL RISC
14.1 Proteccions individuals
Cascos: per a totes les persones que participen a l’obra, incloent-hi
visitants.
- Guants d’us general.
- Guants de goma.
- Botes d’aigua.
- Botes de seguretat.
- Granotes de treball.
- Ulleres contra impactes, pols i gotes.
- Protectors auditius.
- Mascaretes antipols.
- Màscares amb filtre específic recanviable.
- Cinturó de seguretat de subjecció.
- Roba contra la pluja.
Proteccions col·lectives i senyalització
-

-

Senyals de trànsit.
Senyals de seguretat.
Tanques de limitació i protecció.

14.3 Informació
Tot el personal, a l'inici de l'obra o quan s'hi incorpori, haurà rebut de la seva
empresa, la informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir
en la realització de les seves tasques.
14.4 Formació
Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en
matèria de seguretat i salut.
A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a
socorrista a l'obra.
14.5 Medicina preventiva i primers auxilis
Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari.
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material
consumit.
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S'haurà d'informar en un rètol visible a l'obra de l'emplaçament més proper dels
diversos centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals,
ambulatoris, hospitals, etc.) on avisar o, si és el cas, portar el possible accidentat
perquè rebi un tractament ràpid i efectiu.
14.6 Reconeixement mèdic
Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un
reconeixement mèdic, que es repetirà cada any.

15 PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS
És senyalitzarà, d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç de la zona d’obres amb
el carrer, i s’adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi.
És senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota
persona aliena, col·locant una tanca i les indicacions necessàries.
Es tindrà en compte, principalment:
- La circulació de la maquinària prop de l’obra.
- La interferència de feines i operacions.
- La circulació dels vehicles prop de l’obra.
16 PLA DE SEGURETAT
En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997,
cada contractista elaborarà un pla de seguretat y salut i adaptarà aquest estudi
bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució.
Cada pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres,
pel coordinador en matèria de seguretat i salut en execució d'obra.
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el
Reial decret 1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les
alternatives que els semblin oportuns.
El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el
contractista als serveis territorials de Treball de la Generalitat de Lleida amb la
comunicació d'obertura de centre de treball, com es preceptiu.
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut,
de resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de
l'execució de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de
base per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l'aprovació
del coordinador.
17 LLIBRE D'INCIDÈNCIES
A l'obra hi haurà un llibre d'incidències, sota control del coordinador de seguretat
en fase d'execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el
representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que
considerin oportunes amb la finalitat de control de compliment.
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En cas d'una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l'anotació a la
Inspecció de treball de Lleida dins del termini de 24 hores.

18 PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per
circular per l'obra el casc de seguretat.
En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que
sigui lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de
seguretat del contractista realitzarà una investigació tècnica de les causes de
tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l'accident.
A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la
direcció facultativa de l'obra, on s'especificarà:





Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.
Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus
personal.
Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.
Dates límits de realització de les mesures preventives.

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat
en fase d'execució el dia següent al de l'accident com a molt tard.
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o
exigir l'adopció de mesures complementàries no indicades a l'informe.
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de
la subjecció a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang
superior, ni eximeix de complir-les.
Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i
les de manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra.
En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat
adequada a les prestacions respectives.
La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals
de fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable
que en garanteixi l'operativitat funcional preventiva.
Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses
dels motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les
piquetes de terra necessàries.
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les
farà sempre l'electricista de l'obra.
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les
màquines en funcionament.
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19 CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva
(SPC) tindran fixat un període de vida útil.
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid
d'una determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la
durada prevista o de la data de lliurament.
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les
admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.
L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si
mateix.

20 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
Cada contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual
(EPI) de la totalitat del personal que intervé a l'obra.
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa
servir més i amb més freqüència en un centre de treball del ram
de la construcció, en funció dels riscos més corrents a què estan exposats els
treballadors d'aquest sector.

1 CASC:
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció.
Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1,
Resolució de la DG de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74.
Les característiques principals són:
- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions
inferiors o iguals a 1.000 V.
- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara
que no hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous.
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n
canviïn les peces interiors en contacte amb el cap.

2 CALÇAT DE SEGURETAT:
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc
d'accidents mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per
claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la
Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80,
BOE núm. 37 de 12-02-80.
Les característiques principals són:
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Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de
punció plantar).
 Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o
de morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27,
Resolució de la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe
E.
3

GUANTS:

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls,
esgarrapades, picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents
materials, com ara:
 cotó o punt: feines lleugeres
 cuir: manipulació en general
 làtex rugós: manipulació de peces que tallin
 lona: manipulació de fustes
Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons
la Norma tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-0577, BOE núm. 158 de 04-07-77.
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir
guants homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de
la DG de Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75.
4 CINTURONS DE SEGURETAT:
Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu
l'ús de cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica
reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210
de 02-09-77.
Les característiques principals són:
 Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi
de desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element
amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.
5 PROTECTORS AUDITIUS:
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll
superior als 80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran
d'ús individual.
Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica
reglamentaria MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209
de 01-09-75.
6 PROTECTORS DE LA VISTA:
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum,
esquitxades de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegirse la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles.
Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord
amb la Norma tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de
14-06-78, BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de
28-06-78, BOE de 09-09-78.
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7 ROBA DE TREBALL:
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement
del tipus granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni
col·lectiu provincial.
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements
addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar.
En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d'humitat similars,
se'ls lliurarà roba impermeable.

21 SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC)
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen
com a funció principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la
persona u objecte a protegir.
1 TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ:
Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs
metàl·lics. La tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar.
2 BARANES:
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2
metres.
Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de
persones u objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i
entornpeu.
3 CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES):
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser
sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.
4 ESCALES DE MÀ:
Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir
simultàniament per dues persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt
superior de desembarcament.
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal
d'evitar moviments.
Tant la pujada com la baixada per l'escala de mà es farà sempre de cara a
l'escala.

22 SERVEIS DE PREVENCIÓ
1 SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT:
Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut,
propi o extern, d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevenció.
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2 SERVEI MÈDIC:
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o
mancomunat.
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o
autònom, haurà de passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també
obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats.

23 COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació
vigent i allò que disposa el conveni col·lectiu provincial del sector.
Es nomenarà, per escrit, socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i
coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic.
És interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut.
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el
que s'hagi consumit.

24 INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT
Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements,
dimensions i característiques, al que preveuen a l'especificat els articles 44 de
l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança
laboral de la construcció, vidre i ceràmica.

25 CONDICIONS ECONÒMIQUES
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l'estudi bàsic
de seguretat i salut que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al
que s'apliqui a l'estat d'amidaments del projecte d'execució.

26 COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER
COORDINADOR DE SEGURETAT I AVÍS PREVI

PART

DEL

PROMOTOR:

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de
les obres per a que assumeixi les funcions que es defineixen en el RD
1627/1997.
El promotor ha d'efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la
Generalitat de Lleida, abans de l'inici de les obres.
L'avís previ és redactarà d'acord amb el disposat en l'annex III del RD
1627/1997, de data 24-10-97.

27 LEGISLACIÓ ESPECÍFICA DE SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ
Reglament de Seguretat i Higiene en el treball.
Ordre de 31 de gener de 1940, del Ministeri de Treball (BOE núm. 34, 03/02/1940)
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Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per l'Ordenança general de
seguretat i higiene en el treball (Ordre de 9 de març de 1971).
Reglament de seguretat i higiene en el treball.
Ordre de 20 de maig de 1952, del Ministeri de Treball (BOE núm. 167, 15/06/1952)
* Modificació de l'article 115. Ordre de 10 de desembre de 1953 (BOE núm. 356,
22/12/1953)
Ordenança de treball per a les indústries de la construcció, vidre i ceràmica.
Ordre de 28 d'agost de 1970, del Ministeri de Treball (BOE núm. 213 al 216, 05,
07-09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970)
* Modificació de l'Ordenança. Ordre de 27 de juliol de 1973 (BOE núm. 182,
31/07/1973)
Ordenança general de seguretat i higiene en el treball.
Ordre de 9 de març de 1971, del Ministeri de Treball (BOE núm. 64 y 65, 16 i
17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971)
Reglament d'aparells elevadores per a obres.
Ordre de 23 de maig de 1977, del Ministeri d'Indústria (BOE núm. 141, 14/06/1977)
(C.E. - BOE núm. 170, 18/07/1977)
* Modificació article 65. Ordre de 7 de març de 1981 (BOE núm. 63, 14/03/1981)
Reglament d'explosius.
Decret 2114/1978, de 2 de març, de la Presidència del Govern (BOE núm. 214,
07/09/1978)
* Modificació. Reial Decret 829/1980, de 18 d'abril (BOE núm. 109, 06/05/1980)
Modificació de la instrucció tècnica complementaria 10.3.01 "Explosivos
Voladuras Especiales" del capítol X "Explosivos" del Reglament General de
Normes Bàsiques de Seguretat Minera.
Ordre de 29 de juliol de 1994, del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE núm. 195,
16/08/1994) (C.E. - BOE núm. 260, 31/10/1994)
Reglament de seguretat a les màquines.
Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig, de la Presidència del Govern (BOE núm.
173, 21/07/1986) (C.E. - BOE núm. 238, 04/10/1986)
* Modificació. Reial Decret 590/1989, de 19 de maig, del Ministeri de Relacions
amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE núm. 132, 03/06/1989)
* Instrucció tècnica complementaria ITC-MSG-SM1. Ordre de 8 de abril de 1991,
del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE
núm. 87, 11/04/1991)
* Modificació. Reial Decreto 830/1991, de 24 de maig, del Ministeri de Relacions
amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE núm. 130, 31/05/1991)
Infraccions i sancions en l'ordre social.
Llei 8/1988, de 7 d'abril, de la Jefatura de l'Estat (BOE núm. 91, 15/04/1988)
Disposicions d'aplicació de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparells
elevadors i de maneig mecànic.
Reial Decret 474/1988, de 30 de març, del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE
núm. 121, 20/05/1988)
ITC-MIE-AEM2 "Grues desmuntables per a obres".
Ordre de 28 de juny de 1988, del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE núm. 162,
07/07/1988) (C.E. - BOE núm. 239, 05/10/1988)
* Modificació. Ordre de 16 d'abril de 1990 (BOE núm. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE
núm. 115, 14/05/1990)
S'aprova la Instrucció Tècnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglament
d'Aparells d'Elevació i Manutenció, referent a "grúas móviles autopropulsadas
usadas".
Reial Decret 2370/1996, de 18 de novembre, del Ministeri d'Indústria i Energia
(BOE núm. 24/12/1996)
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Disposicions d'aplicació de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a
l'aproximació de las legislacions dels Estats membres sobre màquines.
Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre, del Ministeri de Relacions amb les
Corts i de la Secretaria del Govern (BOE núm. 297, 11/12/1995)
* Modificació. Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (BOE núm. 33, 08/02/1995)
* Relació de normes harmonitzades a l'àmbit del Reial Decret. Resolució de 1 de
juny de 1996, del Ministeri de Indústria i Energia (BOE núm. 155, 27/06/1996)
Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació
intracomunitaria dels equips de protecció individual.
Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, del Ministeri de Relacions amb les
Corts i de la Secretaria del Govern (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE
núm. 42, 24/02/1993)
* Modificació. Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer, del Ministeri de la Presidència
(BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)
Reglament sobre treballs amb risc d'amiant.
Ordre de 31 d'octubre de 1984, del Ministeri de Treball (BOE núm. 267,
07/11/1984) (C.E. - BOE núm. 280, 22/11/1984)
* Normes complementàries. Ordre de 7 de gener de 1987 (BOE núm. 13,
15/01/1987)
* Prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produït por l'amiant.
Reial Decret 108/1991, d'1 de febrer, del Ministeri de Relacions amb les Corts i
de la Secretaria del Govern (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43,
19/02/1991)
Modificació dels articles 2, 3 i 13 de l'Ordre de 31 d'octubre de 1984 por la qual
s'aprova el Reglament sobre treballs amb risc d'amiant i l'article 2 de l'Ordre de 7
de gener de 1987 por la qual s'estableixen normes complementàries a
l'esmentat reglament.
Ordre de 26 de juliol de 1993, del Ministeri de Treball i seguretat Social (BOE
núm. 186, 05708/1993)
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries
d'obres i construccions a línies elèctriques.
Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia
(DOGC núm. 1075, 30/11/1988)
S'estableixen els requisits i dades de les comunicacions d'obertura prèvia o
represa d'activitats d'empreses i centres de treball.
Ordre de 6 de maig de 1988, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE núm.
117, 16/05/1988)
Protecció dels treballadors front als riscos derivats de l'exposició al soroll durant
el treball
Reial Decret 1316/1989, de 27 d'octubre, del Ministeri de Relacions amb les Corts
i de la Secretaria del Govern (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm.
295, 09/12/1989 i núm. 126, 26/05/1990)
Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
Reial Decret-Legislatiu 1/1995, de 24 de març, del Ministeri de Treball i Seguretat
Social (BOE 29/03/1995)
Prevenció de riscs laborals
Llei 31/1995, de 10 de novembre de la Jefatura de l'Estat (BOE núm. 269,
10/11/1995)
S'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials
(BOE núm. 27, 31/01/1996)
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el
treball.
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Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials
(BOE núm. 97, 23/04/1997)
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de
càrregues que comportin riscos, en particular dorso-lumbars, per als
treballadors.
Reial Decret 487/1997, de 14 d'abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials
(BOE núm. 97, 23/04/1997)
Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.
Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials
(BOE núm. 97, 23/04/1997)
Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents
cancerígens durant el treball.
Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, del Ministeri de la Presidència (BOE núm.
124, 24/05/1997)
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels
treballadors d'equips de protecció individual.
Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, del Ministeri de la Presidència (BOE núm.
140, 12/06/1997)
S'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització
pels treballadors dels equips de treball.
Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, del Ministeri de la Presidència (BOE núm.
188, 07/08/1997)
S'aproven les disposicions mínimes destinades a protegir la seguretat i la salut
dels treballadors en les activitats mineres.
Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre , del Ministeri d'Indústria i Energia
(BOE núm. 240, 07/10/1997)
S'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de
construcció.
Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, del Ministeri de la Presidència (BOE
núm. 256, 25/10/1997)
S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció.
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565,
27/01/1998)
Conveni col·lectiu general del sector de la construcció. Resolució de 4-5-1992 de
la Direcció General de Treball (BOE núm.121, 20/05/1992)
Conveni col·lectiu provincial de la construcció.

Tàrrega, juliol de 2018

Víctor Pérez-Pallarès i Luque
Arquitecte
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9.

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

PBE per a la urbanització d´un tram de l´Av. Catalunya
CIUTADILLA Exp.: 18012 / MODIF. JULIOL 2018
Promotor: Ajuntament de Ciutadilla
Arquitecte: Víctor Pérez-Pallarès i Luque

AMIDAMENTS

Data: 09/07/18

Obra

01

PRESSUPOST PRESSUPOST

Capítol

01

TREBALLS PREVIS

1

F104AN01

u

Pàg.:

Anulació d'instal.lacions actuals existents, i escomeses provisionals , incloent els treballs de recollida de deixalles i
càrrega sobre contenidor i amb col.locació de sistema provisional de subministrament d'aigua potable als veïns
afectats

Num. Text

Tipus

1

C

2 Àmbit d'actuació

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

1,000

Obra

01

PRESSUPOST PRESSUPOST

Capítol

02

ENDERROCS

F2194AL4

m2

Num. Text

1,000

T

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Unitats

Superficies

3 Avinguda Catalunya

1,000

748,000

748,000 C#*D#*E#*F#

4 Carrer Muralla

1,000

252,000

252,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

Total

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador
Tipus

1

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1

F2195TP01

m

Num. Text

1.000,000

Formació de tall en paviment de formigó o aglomerat asfàltic, de 6 a 8 mm d'amplària i de 20 cm de fondària, amb
mitjans mecànics
Tipus

1

1

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

TOTAL Fórmula

2 Extrems actuació
3

C#*D#*E#*F#

5 Avinguda Catalunya

1,000

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

6

1,000

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

7 Carrer Muralla

2,000

5,000

10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

F21D2102

m

Num. Text

17,000

Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans
mecànics
[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

3 Avinguda Catalunya

1,000

108,000

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

4 Carrer Muralla

1,000

50,000

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

1

Tipus

C

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

0,000

EUR

PBE per a la urbanització d´un tram de l´Av. Catalunya
CIUTADILLA Exp.: 18012 / MODIF. JULIOL 2018
Promotor: Ajuntament de Ciutadilla
Arquitecte: Víctor Pérez-Pallarès i Luque

AMIDAMENTS
4

F21DFG02

Data: 09/07/18

m

Pàg.:

Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics

Num. Text

Tipus

1

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Alçada

TOTAL Fórmula

Unitats

Longitud

Ample

3 Avinguda Catalunya

4,000

2,000

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

4 Carrer Muralla

1,000

2,000

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

F21DQG02

u

0,000

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

3 Avinguda Catalunya

1,000

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

4 Carrer Muralla

1,000

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

1

C

TOTAL Fórmula

5

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra

01

PRESSUPOST PRESSUPOST

Capítol

03

MOVIMENTS DE TERRES

1

F222H420

2

m3

Num. Text

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, incloent càrrega
mecànica sobre contenidor o camió
Tipus

1

4,000

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

TOTAL Fórmula

2

C#*D#*E#*F#

3 Pous clavegueram
4 Avinguda Catalunya

8,000

1,200

1,200

2,000

23,040 C#*D#*E#*F#

5 Carrer Muralla

4,000

1,200

1,200

2,000

11,520 C#*D#*E#*F#

6

C#*D#*E#*F#

7 Interceptors

C#*D#*E#*F#

8 Avinguda Catalunya

2,000

7,000

0,700

0,800

7,840 C#*D#*E#*F#

9 Carrer Muralla

2,000

5,000

0,700

0,800

5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

F2225422

m3

Num. Text

48,000

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat
[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

5 Avinguda Catalunya

1,000

98,000

0,800

0,800

62,720 C#*D#*E#*F#

6 Carrer Muralla

1,000

57,000

0,800

0,800

36,480 C#*D#*E#*F#

1

Tipus

C

TOTAL Fórmula

2 Clavegueram
3 Tubs

EUR

PBE per a la urbanització d´un tram de l´Av. Catalunya
CIUTADILLA Exp.: 18012 / MODIF. JULIOL 2018
Promotor: Ajuntament de Ciutadilla
Arquitecte: Víctor Pérez-Pallarès i Luque

AMIDAMENTS

Data: 09/07/18

Pàg.:

3

7 Escomeses
8 Avinguda Catalunya

13,000

2,000

0,500

0,600

7,800 C#*D#*E#*F#

9,000

2,000

0,500

0,600

5,400 C#*D#*E#*F#

1,000

40,000

0,200

0,600

4,800 C#*D#*E#*F#

16 Avinguda Catalunya

1,000

98,000

0,300

0,400

11,760 C#*D#*E#*F#

17 Carrer Muralla

1,000

60,000

0,300

0,400

7,200 C#*D#*E#*F#

13,000

2,000

0,300

0,400

3,120 C#*D#*E#*F#

9,000

2,000

0,300

0,400

2,160 C#*D#*E#*F#

9 Carrer Muralla
10 Enllumenat
11 Rases
12 Avinguda Catalunya
14 Aigua potable
15 Rases

19 Escomeses
20 Avinguda Catalunya
21 Carrer Muralla
22

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

F221C420

m3

Num. Text

141,440

Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans mecànics
Tipus

[C]

[D]

[E]

Unitats

Superficies

Gruix

3 Avinguda Catalunya

1,000

748,000

0,150

112,200 C#*D#*E#*F#

4 Carrer Muralla

1,000

252,000

0,150

37,800 C#*D#*E#*F#

1

T

[F]

5

C#*D#*E#*F#

6

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL Fórmula

E2255S70

m3

Num. Text
1

150,000

Reblert de rasa o pou amb sorres procedents de granulat reciclat de formigó, en tongades de 25 cm com a màxim
Tipus

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

TOTAL Fórmula

2 Enllumenat
3 Rases
4 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#
1,000

40,000

0,200

0,600

4,800 C#*D#*E#*F#

5 Aigua potable

C#*D#*E#*F#

6

C#*D#*E#*F#

7 Rases
8 Avinguda Catalunya

1,000

98,000

0,300

0,400

11,760 C#*D#*E#*F#

9 Carrer Muralla

1,000

60,000

0,300

0,400

7,200 C#*D#*E#*F#

10

C#*D#*E#*F#

11 Escomeses

C#*D#*E#*F#

12 Avinguda Catalunya
13 Carrer Muralla

13,000

2,000

0,300

0,400

3,120 C#*D#*E#*F#

9,000

2,000

0,300

0,400

2,160 C#*D#*E#*F#

EUR

PBE per a la urbanització d´un tram de l´Av. Catalunya
CIUTADILLA Exp.: 18012 / MODIF. JULIOL 2018
Promotor: Ajuntament de Ciutadilla
Arquitecte: Víctor Pérez-Pallarès i Luque

AMIDAMENTS

Data: 09/07/18

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
5

E2252772

m3

Num. Text

29,040

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació
del 95% del PN
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

5 Avinguda Catalunya

1,000

98,000

0,800

0,500

39,200 C#*D#*E#*F#

6 Carrer Muralla

1,000

57,000

0,800

0,500

22,800 C#*D#*E#*F#

13,000

2,000

0,500

0,400

5,200 C#*D#*E#*F#

9,000

2,000

0,500

0,400

3,600 C#*D#*E#*F#

1,000

40,000

0,200

0,400

3,200 C#*D#*E#*F#

17 Avinguda Catalunya

1,000

98,000

0,300

0,200

5,880 C#*D#*E#*F#

18 Carrer Muralla

1,000

57,000

0,300

0,200

3,420 C#*D#*E#*F#

13,000

2,000

0,300

0,200

1,560 C#*D#*E#*F#

9,000

2,000

0,300

0,200

1,080 C#*D#*E#*F#

1

4

C

TOTAL Fórmula

3 Clavegueram
4 Tubs

8 Escomeses
9 Avinguda Catalunya
10 Carrer Muralla
11 Enllumenat
12 Rases
13 Avinguda Catalunya
15 Aigua potable
16 Rases

20 Escomeses
21 Avinguda Catalunya
22 Carrer Muralla
23

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

E2R34269

m3

Num. Text

85,940

Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Tipus

[C]

[D]

Unitats

Volum

2 Excavacions

1,000

48,560

48,560 C#*D#*E#*F#

3

1,000

141,440

141,440 C#*D#*E#*F#

4

1,000

150,000

150,000 C#*D#*E#*F#

-1

105,000

-105 C#*D#*E#*F#

1

T

5 Terraplenat
6 Esponjament

P

[E]

[F]

20,000

47,000 PERORIGEN(G1:G
5,C6)

TOTAL AMIDAMENT
7

E2RA1200
Num. Text
1
2 Excavacions

m3

TOTAL Fórmula

282,000

Disposició controlada a monodipòsit, de terres
Tipus

T

[C]

[D]

Unitats

Volum

1,000

48,560

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

48,560 C#*D#*E#*F#

EUR

PBE per a la urbanització d´un tram de l´Av. Catalunya
CIUTADILLA Exp.: 18012 / MODIF. JULIOL 2018
Promotor: Ajuntament de Ciutadilla
Arquitecte: Víctor Pérez-Pallarès i Luque

AMIDAMENTS

Data: 09/07/18

Pàg.:

3

1,000

141,440

141,440 C#*D#*E#*F#

4

1,000

150,000

150,000 C#*D#*E#*F#

-1,000

105,000

-105,000 C#*D#*E#*F#

5 Terraplenat
6 Esponjament

P

20,000

47,000 PERORIGEN(G1:G
5,C6)

TOTAL AMIDAMENT
8

F2R5426A

m3

282,000

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

Unitats

Volum

2 Enderroc paviments

1,000

150,000

150,000 C#*D#*E#*F#

3 Enderroc claveguera

1,000

11,500

11,500 C#*D#*E#*F#

1,000

5,000

1

T

4 Runes d'obra
5 Esponjament

P

[E]

[F]

F2RA73G1

m3

83,250 PERORIGEN(G1:G
4,C5)

249,750

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts (runa neta) amb una densitat 1,25 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text

Tipus

1

T

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Unitats

Volum

2 Enderroc paviments

1,000

150,000

150,000 C#*D#*E#*F#

3 Enderroc claveguera

1,000

11,500

11,500 C#*D#*E#*F#

4 Runes d'obra

1,000

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

5 Esponjament

P

50,000

83,250 PERORIGEN(G1:G
4,C5)

TOTAL AMIDAMENT

Obra

01

PRESSUPOST PRESSUPOST

Capítol

04

RAM DE PALETA

1

TOTAL Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#

50,000

TOTAL AMIDAMENT
9

FSA10101

5

h

249,750

Conjunt d'ajudes del ram de paleta a la resta d'industrials incloent obretura i tapat de regates, descàrrega de
materials, petits treballs sense classificació i neteja de l'obra

Num. Text

Tipus

1 Conjunt de l'obra

[C]

[D]

[E]

20,000

01

PRESSUPOST PRESSUPOST

Capítol

05

PAVIMENTS

TOTAL Fórmula

20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra

[F]

20,000

EUR

PBE per a la urbanització d´un tram de l´Av. Catalunya
CIUTADILLA Exp.: 18012 / MODIF. JULIOL 2018
Promotor: Ajuntament de Ciutadilla
Arquitecte: Víctor Pérez-Pallarès i Luque

AMIDAMENTS
1

F921R01J

m3

Num. Text

Data: 09/07/18

T

[C]

[D]

[E]

Unitats

Superficie

Gruix

2 Avinguda Catalunya

1,000

805,000

0,200

3 Carrer Muralla

1,000

252,000

0,200

[F]

F9G17435

m3

Num. Text

0,000

161,000

[C]

[D]

[E]

Unitats

Superficie

Gruix

2 Avinguda Catalunya

1,000

805,000

0,150

3 Carrer Muralla

1,000

252,000

0,150

T

[F]

F9Z4A615

m2

Num. Text

0,000

120,750

[C]

[D]

Unitats

Superficie

2 Avinguda Catalunya

1,000

748,000

3 Carrer Muralla

1,000

252,000

T

[E]

[F]

FD5KF25E

m

Num. Text

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

748,000

Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 11,5 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:2:10, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

2 Avinguda Catalunya

2,000

7,000

3 Carrer Muralla

2,000

5,000

1

C

FD5Z3K3J

m

Num. Text

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

14,000

Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer A/37-B (S 235 JR) de 80x80x8 mm i traves de passamà
de 60 mm cada m, col.locat ancorat al formigó
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

2 Avinguda Catalunya

2,000

7,000

3 Carrer Muralla

2,000

5,000

1

C

FD5ZAKFJ
Num. Text

u

TOTAL Fórmula

14,000 C#*D#*E#*F#
0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL Fórmula

14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL Fórmula

748,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

0,000 C#*D#*E#*F#

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
Tipus

1

TOTAL Fórmula

120,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

0,000 C#*D#*E#*F#

Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+F de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic
Tipus

1

TOTAL Fórmula

161,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

6

Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
Tipus

1

Pàg.:

14,000

Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada al formigó
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

PBE per a la urbanització d´un tram de l´Av. Catalunya
CIUTADILLA Exp.: 18012 / MODIF. JULIOL 2018
Promotor: Ajuntament de Ciutadilla
Arquitecte: Víctor Pérez-Pallarès i Luque

AMIDAMENTS

Data: 09/07/18

1

C

Unitats

Longitud

2 Avinguda Catalunya

2,000

7,000

3 Carrer Muralla

2,000

5,000

Ample

Pàg.:
Alçada
14,000 C#*D#*E#*F#

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra

01

Capítol

06

INSTAL.LACIONS

Sotscapítol

01

INSTAL.LACIONS D'AIGUA POTABLE

1

FFB1E625

m

Num. Text

14,000

PRESSUPOST PRESSUPOST

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

2 Avinguda Catalunya

1,000

96,000

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

3 Carrer Muralla

1,000

57,000

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

1

C

TOTAL AMIDAMENT
2

FFL30001

u

Num. Text

C

2 Avinguda Catalunya
3 Carrer Muralla

0,000

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

FFL40001

u

Num. Text

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

9,000

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

0,000

Proteccions de colzes o derivacio en t., amb dau d'ancoratge de formigo hm-20/p/20/i
Tipus

1

C

2 Xarxa

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

5,000

0,000

FN32D324

u

Num. Text

C

2 Nova Xarxa

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

2,000

0,000

FDK256F3

u

TOTAL Fórmula

0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

0,000

Valvula de comporta elàstica manual cg-25/100/f embridada, de 110 mm de diametre nominal, de 10 bar de pn, de
bronze, tipus 2 i muntada en perico de canalitzacio soterrada
Tipus

1

TOTAL Fórmula

0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL Fórmula

13,000

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

Con.nexio de servei (escomesa a paret o terra) amb collari de presa de p.v.c., enllaços, racors i corbes de polietilè,
tub de p.e. diametre 25 mm. de 10 atm., amb valvula de tancament, maneguet de polietilè a l'interior de troneta de
ferro de fosa, amb tancament i retolacio d'aigues (trampillo) col.locada a la paret de cada parcel.la, en el paviment o a
l'exterior d'habitatge. inclosa ma d'obra per la totalitat dels treballs, aixi com obres de ram de paleta.
Tipus

1

7

0,000

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó calat, sobre llit de
sorra

EUR

PBE per a la urbanització d´un tram de l´Av. Catalunya
CIUTADILLA Exp.: 18012 / MODIF. JULIOL 2018
Promotor: Ajuntament de Ciutadilla
Arquitecte: Víctor Pérez-Pallarès i Luque

AMIDAMENTS

Data: 09/07/18

Num. Text

Tipus

1

C

2 Nova Xarxa

Pàg.:

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

3,000

0,000

TOTAL Fórmula

0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

FDKZ3159

u

0,000

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt
1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text

Tipus

1

C

2 Nova Xarxa

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

3,000

0,000

TOTAL Fórmula

0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
7

FN32B590

u

0,000

Boca de reg en valvula d'esfera manual embridada, de 40 mm de diametre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus
2 i muntada en perico de canalitzacio soterrada, amb tapa, marc i part proporconal d'accessoris com temporitzador
per a programació d'encesa

Num. Text

Tipus

1

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Ample

Alçada

TOTAL Fórmula

Unitats

Longitud

2 Carrer Sant Isidre (Font)

1,000

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

3 Avinguda Catalunya

1,000

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
8

FM213628

U

0,000

Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de d i de 4' de d de connexió a la canonada,
muntat a l'exterior

Num. Text

Tipus

1

C

2 Carrer Sant Isidre

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

1,000

0,000

TOTAL Fórmula

0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
9

FFL20001

U

0,000

Connexió de la nova canonada a la xarxa existent. inclos material, accesoris i ma d'obra

Num. Text

Tipus

1

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Ample

Alçada

TOTAL Fórmula

Unitats

Longitud

2 Avinguda Catalunya

1,000

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

3 Carrer Muralla

1,000

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra

01

Capítol

06

INSTAL.LACIONS

Sotscapítol

02

INSTAL.LACIONS DE CLAVEGUERAM

1

FD7PT315

m

8

0,000

PRESSUPOST PRESSUPOST

Tub de PLT de doble capa, autoportant, de 315 mm de diàmetre nominal de 5 kn/m2 de rigidesa circumferencial
específica, de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, unió elàstica amb massilla adhesiva i col·locat
al fons de la rasa. Inclou peces especials d'unió i d'entroncament amb derivacions individuals
EUR

PBE per a la urbanització d´un tram de l´Av. Catalunya
CIUTADILLA Exp.: 18012 / MODIF. JULIOL 2018
Promotor: Ajuntament de Ciutadilla
Arquitecte: Víctor Pérez-Pallarès i Luque

AMIDAMENTS
Num. Text

Data: 09/07/18

Tipus

Pàg.:

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

2 Avinguda Catalunya

2,000

98,000

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

3 Carrer Muralla

2,000

57,000

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

1

C

TOTAL AMIDAMENT
2

GD7EC371

m

Num. Text

C

2 Connexions reixes i embornals

0,000

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

4,000

2,000

0,000

FDG40023

u

Num. Text

0,000

Escomesa d'aigues fecals i pluvials, des de cada habitatge fins la conducció de clavegueram, amb una llargaria
màxima de 3 metres per a cadascuna, amb tub de PLT o PVC de doble pared, l'exterior corrugada de 215 mm. de
diametre nominal i l'interior llisa de 172 mm., con.nexió a la xarxa amb derivacio 45º reduida de PVC corrugat o
realització d'unió amb pericó ceg amb maó calat i acabat lliscat i formigonat del conjunt, inclosa protecció de formigó
dells enllaços
Tipus

1

C

2 Avinguda Catalunya
3 Carrer Muralla

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

13,000

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

9,000

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

G3155301

m3

Num. Text

C

2 Connexions reixes i embornals

0,000

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

4,000

2,000

0,500

0,000

TOTAL AMIDAMENT
5

F014U002

u

Num. Text

TOTAL Fórmula

0,000 C#*D#*E#*F#

0,000

Con.nexio de nova canonada a pou de registre existent
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

2 Avinguda Catalunya

2,000

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

3 Carrer Muralla

2,000

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

1

C

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL Fórmula

Formigo de recobriment per a rases i pous, ha-25/p/20/iia de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20
mm, abocat des del camió
Tipus

1

TOTAL Fórmula

0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

Tub de plt de doble capa, centrifugat, de 200 mm de diàmetre nominal de 5 kn/m2 de rigidesa circumferencial
específica de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant unió elàstica amb massilla adhesiva
i col·locat al fons de la rasa. inclou peces especials d'unió i d'entroncament amb derivacions individuals o realització
d'unió amb pericó ceg amb maó calat i acabat lliscat i formigonat del conjunt
Tipus

1

FDB2768H

Num. Text

u

9

TOTAL Fórmula

0,000

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix mínim i de planta 1,3x1,3 m per a tub de diàmetre
80 cm
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS

Data: 09/07/18

1

C

2 Avinguda Catalunya
3 Carrer Muralla

Ample

Pàg.:

Unitats

Longitud

12,000

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

2,000

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

Alçada

TOTAL AMIDAMENT
7

FDD15099

m

0,000

Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text

Tipus

1

C

2 Avinguda Catalunya
3 Carrer Muralla

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

12,000

1,800

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

2,000

1,800

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

5

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
8

FDDZ6DD4

u

0,000

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text

Tipus

1

C

2 Avinguda Catalunya
3 Carrer Muralla

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

12,000

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

2,000

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

5

C#*D#*E#*F#

FDDZS005

u

0,000

Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text

Tipus

1

C

2 Avinguda Catalunya
3 Carrer Muralla

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

12,000

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

2,000

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

4

C#*D#*E#*F#

5

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra

01

Capítol

06

INSTAL.LACIONS

Sotscapítol

03

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC

1

TOTAL Fórmula

4

TOTAL AMIDAMENT
9

FG22TB1K

Num. Text

10

m

0,000

PRESSUPOST PRESSUPOST

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

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS
1

Data: 09/07/18
C

2 Connexió luminaries avinguda Catalunya

Unitats

Longitud

Ample

1,000

40,000

0,000

Pàg.:
Alçada
0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

FG391G25

m

Num. Text

C

2 Connexió luminaries avinguda Catalunya
3 Canvis de direcció

0,000

Conductor de coure de designacio une rv 0,6/1 kv, de 4x16+16 mm2 i col.locat en tub
Tipus

1

P

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

1,000

40,000

0,000

FG312306

m

Num. Text

5,000

0,000 PERORIGEN(G1:G
2,C3)

0,000

Conductor de coure de designació une rv 0,6/1 kv, bipolar de secció 2x2,5 mm2 i col.locat en tub
Tipus

1

TOTAL Fórmula

0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

TOTAL Fórmula

2 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#

3 Connexions a aparells

16,000

5,000

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

FGD1421E

u

Num. Text

0,000

Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargaria, de 14,6 mm de diametre,
estandard i clavada a terra
Tipus

1

C

2 Avinguda Catalunya

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

1,000

0,000

FG380902

m

Num. Text

C

2 Connexió luminaries avinguda Catalunya
3 Canvis de direcció

0,000

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat superficialment
Tipus

1

P

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

1,000

40,000

0,000

FDK2A6B3

u

Num. Text
1
2 Avinguda Catalunya

TOTAL Fórmula

0,000 C#*D#*E#*F#

5,000

0,000 PERORIGEN(G1:G
2,C3)

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL Fórmula

0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

11

0,000

Perico de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigo hm-20/p/20/i i solera de mao calat sobre llit de
sorra
Tipus

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

1,000

0,000

TOTAL Fórmula

0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

0,000

EUR
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AMIDAMENTS
7

FDKZ3178

Data: 09/07/18

u

Pàg.:

Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col.locat amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text

Tipus

1

C

2 Avinguda Catalunya

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

1,000

0,000

F301RC01

pa

0,000

Connexió de la nova instal.lació a la xarxa existent, incloent material, accesoris i ma d'obra

Num. Text

Tipus

1

C

2 Avinguda Catalunya

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

1,000

0,000

FHNSL112

u

0,000

Llum circular per a exterior del tipus up-light, marca Lec Lyon model Lucerne, amb 1 làmpada fluorescent de
designació TC-D de 13 W de potència i portalàmpades G24d-1, òptica fixa, amb cos cilíndric d'acer inoxidable i marc
de tancament d'alumini injectat, difusor de vidre trempat amb junt d'estanquitat d'EPDM, alimentació a 230 V, grau de
protecció IP 679, muntat sobre bastiment d'alumini injectat encastat al paviment

Num. Text

Tipus

1

C

2 Avinguda Catalunya

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

16,000

0,000

Obra

01

PRESSUPOST PRESSUPOST

Capítol

07

VARIS

F9991102

pa

0,000

Partida alçada d'assajos de qualitat consistents en 2 unitats de Proctors modificats; 3 jocs de probetes de formigó
fresc; i aquells que la Direcció Facultativa consideri necessaris per a assegurar l'acompliment del Programa de
Control de Qualitat.

Num. Text

Tipus

1 Conjunt de l'obra

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

F9991103

pa

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL Fórmula

0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
9

TOTAL Fórmula

0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
8

12

1,000

Instal.lació provisional a justificar, als usuaris en el trancurs de l'obra per talls en les escomeses

Num. Text

Tipus

1 Conjunt de l'obra

[C]

[D]

[E]

1,000

01

PRESSUPOST PRESSUPOST

Capítol

08

SEGURETAT I SALUT

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra

[F]

1,000

EUR
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AMIDAMENTS
1

F9990801
Num. Text
1 Conjunt de l'obra

pa

Data: 09/07/18

Pàg.:

13

Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, considerant un 2 % del PEM
Tipus

[C]

[D]

[E]

1,000

[F]

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

EUR
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/07/18

Pàg.:

1

MA D'OBRA

A011TC01

h

Tècnic de grau mig per a replanteig i/o direcció d'obra

25,08000

€

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

24,16000

€

A012H000

h

Oficial 1a electricista

18,32000

€

A012J000

h

Oficial 1a lampista

18,32000

€

A012M000

h

Oficial 1a muntador

21,70000

€

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

17,10000

€

A0134000

h

Ajudant ferrallista

21,42000

€

A013H000

h

Ajudant d'electricista

15,60000

€

A013M000

h

Ajudant muntador

18,65000

€

A0140000

h

Manobre

15,36000

€

A0150000

h

Manobre especialista

14,36000

€

A9991101

pa

Treballs imprevistos

635,00000

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/07/18

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

43,41000

€

C1311120

h

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW

51,94000

€

C1315010

h

Retroexcavadora petita

39,92000

€

C1315020

h

Retroexcavadora mitjana

60,38000

€

C1331100

h

Motoanivelladora petita

53,50000

€

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

62,23000

€

C133A0J0

h

Picó vibrant amb placa de 30x33 cm

8,17000

€

C133A0K0

h

Picó vibrant amb placa de 60 cm

8,04000

€

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

36,79000

€

C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

35,10000

€

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

40,03000

€

C1505120

h

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

28,04000

€

C1705600

h

Formigonera de 165 l

C1709A00

h

Estenedora per a paviments de formigó

C170H000

h

C2003000
C2005000

1,62000

€

88,88000

€

Màquina tallajunts

9,75000

€

h

Remolinador mecànic

5,60000

€

h

Regle vibratori

5,16000

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/07/18

Pàg.:

3

MATERIALS

0,97000

€

20,52000

€

B0111000

m3

Aigua

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

B0312020

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

18,40000

€

B0312500

t

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

18,00000

€

B031R400

t

Sorra de material reciclat de formigons, de 0 a 5 mm

9,50000

€

B037R000

m3

Tot-u artificial procedent de granulats reciclats

16,28000

€

B0512401

t

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

87,98000

€

75,40000

€

0,09000

€

B0514301

t

Ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s/32,5, en sacs

B0532310

kg

Calç aèria CL 90

B0641080

m3

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

57,88000

€

B064300C

m3

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

67,83000

€

B0652080

m3

Formigó ha-25/p/20/iia de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia

58,09000

€

B065E76C

m3

Formigó HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

91,78000

€

B065E85B

m3

Formigó HA-30/B/20/IIa+F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+F

90,80000

€

B0704200

t

Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel

25,57000

€

B08A0021

u

Con.nexio de servei (escomesa a paret o terra) amb collari de presa de p.v.c., enllaços, racors i corbes
de polietilè, tub de p.e. diametre 25 mm. de 10 atm., amb valvula de tancament, maneguet de polietilè a
l'interior de troneta de ferro de fosa, amb tancament i retolacio d'aigues (trampillo)

37,00000

€

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,32000

€

B0B34153

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,54000

€

B0DF7G0A

u

Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos

0,80000

€

B0DF8H0A

u

Motlle metal.lic, per a encofrat de perico de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos

1,76000

€

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir

0,19000

€

B0F1DHA1

u

Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,15000

€

B2RA1200

m3

Disposició controlada a monodipòsit, de terres

2,38000

€

B2RA73G1

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1.25 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

8,07000

€

B999MT01

u

Material proteccions individuals i col.lectives en el treball

899,05000

€

BD5Z3K30

m

Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de
60 mm cada m

28,05000

€

BD5ZAKF0

u

Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes

67,00000

€

BD7FC390

m

Tub de plt de doble capa, centrifugat, de 215 mm de diàmetre nominal de 5 kn/m2 de rigidesa
circumferencial específica de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant unió
elàstica amb massilla adhesiva

8,24000

€

BDD15090

m

Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm, prefabricada

36,96000

€

113,89000

€

3,61000

€

BDDZ6DD0

u

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

BDDZV001

u

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

BDKZ3150

u

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

13,93000

€

BDKZ3170

u

Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

39,95000

€

BFB1E600

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

7,32000

€
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BFDD1K343

u

Maniguet de polièster amb anella elastomèrica de 200 mm de diàmetre nominal

13,23000

€

BFWB1E62

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic ,
16 bar de pressió nominal, per a soldar

61,47000

€

BFYB1E62

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat

0,83000

€

BG221J20

m

Tub flexible corrugat de pvc, de 110 mm de diametre nominal i 4.5 mm de gruix, amb grau de
resistencia al xoc 7

1,93000

€

BG22TB10

m

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

0,91000

€

BG23R510

m

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència
a compressió de 4000 N, per a roscar

1,94000

€

BG312300

m

Conductor de coure de designació une rv 0,6/1 kv, bipolar de secció 2x2,5 mm2

0,53000

€

BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2

1,07000

€

BG39AG25

m

Conductor de coure de designacio une rv 0,6/1 kv, de 4x10+16 mm2

3,50000

€

BGD14210

u

Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargaria, de 14,6 mm de
diametre, estandard

5,26000

€

BGW23000

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer

0,26000

€

BGW38000

u

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus

0,31000

€

BGYD1000

u

Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexio a terra

3,99000

€

BHNSL112

u

Llum circular per a exterior del tipus up-light, amb làmpada fluorescent de designació TC-D de 13 W de
potència i portalàmpades G24d-1, òptica fixa, amb cos cilíndric d'acer inoxidable i marc de tancament
d'alumini injectat, difusor de vidre trempat amb junt d'estanquitat d'EPDM, alimentació a 230 V, grau de
protecció IP 679, per a muntar en bastiment d'alumini injectat, encastat al paviment

180,00000

€

BHNZR205

u

Bastiment d'alumini injectat i tub de PVC necessaris per a la formació de caixa d'encast de llums
up-light de diàmetre 290 mm

34,82000

€

BHU82113

u

Làmpada fluorescent amb casquet G24d-1, de 13 W de potència, 230 V de tensió d'alimentació, amb
una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82

4,91000

€

BM213620

U

Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de d i de 4' de d de connexió a la
canonada

315,12000

€

BMY21000

U

Part proporcional d'elements especials per a hidrants

1,14000

€

BN325678

u

Valvula d'esfera manual embridada, de 40 mm de diametre nominal, de 10 bar de pn, de bronze, tipus 2
i muntada en perico de canalitzacio soterrada, amb tapa, marc i part proporcional d'accessoris

161,67000

€

BN32D320

u

Valvula de comporta elàstica manual cg-25/100/f embridada, de 110 mm de diametre nominal, de 10
bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada en perico de canalitzacio soterrada

158,32000

€
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D0701641

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000

Unitats

67,82000

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

1,000

/R x

14,36000 =

Subtotal:

14,36000
14,36000

14,36000

Maquinària
C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,700

/R x

1,62000 =

Subtotal:

1,13400
1,13400

1,13400

Materials
B0512401

t

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

0,250

x

87,98000 =

21,99500

B0312020

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

1,630

x

18,40000 =

29,99200

B0111000

m3

Aigua

0,200

x

0,97000 =

0,19400

Subtotal:

52,18100

52,18100

Altres
A%AUX001

%

1,000 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

14,36000 =

Subtotal:

D070A4D1

m3

0,14360
0,14360

0,14360

COST DIRECTE

67,81860

COST EXECUCIÓ MATERIAL

67,81860

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000

Unitats

98,35000

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

1,050

/R x

14,36000 =

Subtotal:

15,07800
15,07800

15,07800

Maquinària
C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,725

/R x

1,62000 =

Subtotal:

1,17450
1,17450

1,17450

Materials
B0512401

t

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

0,200

x

87,98000 =

17,59600

B0312020

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

1,530

x

18,40000 =

28,15200

B0111000

m3

Aigua

B0532310

kg

Calç aèria CL 90

0,200

x

0,97000 =

0,19400

400,000

x

0,09000 =

36,00000

Subtotal:

81,94200

81,94200

Altres
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,000 % s
Subtotal:

15,07800 =

0,15078
0,15078

0,15078
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D070A8B1

m3

COST DIRECTE

98,34528

COST EXECUCIÓ MATERIAL

98,34528

Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s,
calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000

Unitats

87,59000

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

1,050

/R x

14,36000 =

Subtotal:

15,07800
15,07800

15,07800

Maquinària
C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,725

/R x

1,62000 =

Subtotal:

1,17450
1,17450

1,17450

Materials
B0532310

kg

Calç aèria CL 90

190,000

x

0,09000 =

17,10000

B0111000

m3

Aigua

0,200

x

0,97000 =

0,19400

B0514301

t

Ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s/32,5, en sacs

0,380

x

75,40000 =

28,65200

B0312020

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

1,380

x

18,40000 =

25,39200

Subtotal:

D08A0001

u

DO8A0021

u

71,33800

71,33800

COST DIRECTE

87,59050

COST EXECUCIÓ MATERIAL

87,59050

€
Part proporcional d'ajudes i materials, deixant la partida
Rend.: 1,000
36,06000
completament connectada i acabada d'acord amb la
normativa vigent
__________________________________________________________________________________________________________________
Con.nexio de servei (escomesa a paret o terra) amb
collari de presa de p.v.c., enllaços, racors i corbes de
polietilè, tub de p.e. diametre 25 mm. de 10 atm., amb
valvula de tancament, maneguet de polietilè a l'interior
de troneta de ferro de fosa, amb tancament i retolacio
d'aigues (trampillo)

Rend.: 1,000

Unitats

51,87000

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,600

/R x

17,10000 =

10,26000

A0140000

h

Manobre

0,300

/R x

15,36000 =

4,60800

Subtotal:

14,86800

14,86800

Materials
B08A0021

u

Con.nexio de servei (escomesa a paret o terra) amb
collari de presa de p.v.c., enllaços, racors i corbes de
polietilè, tub de p.e. diametre 25 mm. de 10 atm., amb
valvula de tancament, maneguet de polietilè a l'interior
de troneta de ferro de fosa, amb tancament i retolacio
d'aigues (trampillo)

1,000

x

Subtotal:

37,00000 =

37,00000

37,00000

37,00000
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COST DIRECTE

51,86800

COST EXECUCIÓ MATERIAL

51,86800
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E2212422

m3

Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000
Unitats

3,00
Preu

Parcial

15,36000 =

0,15360

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,010

/R x
Subtotal:

0,15360

0,15360

Maquinària
C1311120

h

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW

0,052

/R x

51,94000 =

Subtotal:

2,70088
2,70088

2,70088

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00230

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

2,85678
0,14284

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-1

E2252772

m3

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PN

2,99962

Rend.: 1,000

Unitats

12,17

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,450

/R x

14,36000 =

6,46200

A0140000

h

Manobre

0,020

/R x

15,36000 =

0,30720

Subtotal:

6,76920

6,76920

Maquinària
C1311120

h

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW

0,020

/R x

51,94000 =

1,03880

C133A0J0

h

Picó vibrant amb placa de 30x33 cm

0,450

/R x

8,17000 =

3,67650

Subtotal:

4,71530

4,71530

Altres
A%AUX001

%

1,500 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

6,76933 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,10154
0,10154

11,58604
0,57930

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-2

E2255S70

m3

Reblert de rasa o pou amb sorres procedents de
granulat reciclat de formigó, en tongades de 25 cm com
a màxim

12,16534

Rend.: 1,000

Unitats

0,10154

27,85

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,300

/R x

14,36000 =

4,30800

A0140000

h

Manobre

0,025

/R x

15,36000 =

0,38400

Subtotal:

4,69200

4,69200

Maquinària
C1311120

h

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW

0,025

/R x

51,94000 =

1,29850

C133A0K0

h

Picó vibrant amb placa de 60 cm

0,300

/R x

8,04000 =

2,41200

Subtotal:

3,71050

3,71050
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Materials
B031R400

t

Sorra de material reciclat de formigons, de 0 a 5 mm

1,900

x

9,50000 =

Subtotal:

18,05000
18,05000

18,05000

Altres
A%AUX001

%

1,500 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

4,69200 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,07038
0,07038

26,52288
1,32614

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E2431230

m3

Transport de residus dins de l'obra, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina

27,84902

Rend.: 1,000
Unitats

0,07038

2,32
Preu

Parcial

36,79000 =

2,20740

€
Import

Maquinària
C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

0,060

/R x
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,20740

2,20740
2,20740
0,11037

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-3

E2R34269

m3

Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge,
carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km

2,31777

Rend.: 1,000

Unitats

5,53

Preu

Parcial

35,10000 =

5,26500

€

Import

Maquinària
C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

0,150

/R x
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,26500

5,26500
5,26500
0,26325

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-4

E2RA1200

m3

Disposició controlada a monodipòsit, de terres

Rend.: 1,000
Unitats

5,52825
2,50
Preu

Parcial

€
Import

Materials
B2RA1200

m3

Disposició controlada a monodipòsit, de terres

1,000

x

2,38000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,38000
2,38000

2,38000
2,38000
0,11900

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG23R515

m

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat
superficialment

Rend.: 1,000

2,49900
3,87

€

PBE per a la urbanització d´un tram de l´Av. Catalunya
CIUTADILLA Exp.: 18012 / MODIF. JULIOL 2018
Promotor: Ajuntament de Ciutadilla
Arquitecte: Víctor Pérez-Pallarès i Luque

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/07/18

Pàg.:

10

PARTIDES D'OBRA

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012H000
A013H000

h
h

Oficial 1a electricista
Ajudant d'electricista

0,035

/R x

18,32000 =

0,64120

0,050

/R x

15,60000 =

0,78000

Subtotal:

1,42120

1,42120

Materials
BG23R510

m

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a roscar

1,020

x

1,94000 =

1,97880

BGW23000

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer

1,000

x

0,26000 =

0,26000

Subtotal:

2,23880

2,23880

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02132

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

3,68132
0,18407

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-5

F014U002

u

Con.nexio de nova canonada a pou de registre existent

Rend.: 1,000
Unitats

3,86538
78,79
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

2,360

/R x

15,36000 =

36,24960

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

1,250

/R x

17,10000 =

21,37500

Subtotal:

57,62460

57,62460

Maquinària
C1315020

h

Retroexcavadora mitjana

0,270

/R x

60,38000 =

Subtotal:

16,30260
16,30260

16,30260

Altres
%AUX001

%

1,500 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

73,92733 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,10891
1,10891

75,03611
3,75181

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F103RP01

pa

Replanteig i marcat d'obra per mitjà de tècnic
competent, incloent elements auxiliars com estaques
cordes, pintura i altre petit material

78,78792

Rend.: 1,000

Unitats

1,10891

212,31

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000
A011TC01

h
h

Manobre
Tècnic de grau mig per a replanteig i/o direcció d'obra

5,000

/R x

15,36000 =

76,80000

5,000

/R x

25,08000 =

125,40000

Subtotal:

202,20000

202,20000
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

202,20000
10,11000

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-6

F104AN01

u

Anulació d'instal.lacions actuals existents, i escomeses
provisionals , incloent els treballs de recollida de
deixalles i càrrega sobre contenidor i amb col.locació de
sistema provisional de subministrament d'aigua potable
als veïns afectats

212,31000

Rend.: 2,001

Unitats

249,94

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012J000

h

Oficial 1a lampista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

18,000

/R x

18,32000 =

164,79760

8,000

/R x

18,32000 =

73,24338

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

238,04098

238,04098
11,90205

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-7

F2194AL4

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador

249,94303

Rend.: 1,519

Unitats

238,04098

1,50

Preu

Parcial

43,41000 =

1,42890

€

Import

Maquinària
C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,050

/R x
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,42890

1,42890
1,42890
0,07145

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-8

F2195TP01

m

Formació de tall en paviment de formigó o aglomerat
asfàltic, de 6 a 8 mm d'amplària i de 20 cm de fondària,
amb mitjans mecànics

1,50035

Rend.: 1,000

Unitats

2,55

Preu

Parcial

14,36000 =

1,43600

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,100

/R x
Subtotal:

1,43600

1,43600

Maquinària
C170H000

h

Màquina tallajunts

0,100

/R x

9,75000 =

Subtotal:

0,97500
0,97500

0,97500

Altres
A%AUX0010 %

Despeses auxiliars mà d'obra

1,500 % s
Subtotal:

1,43600 =

0,02154
0,02154

0,02154
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Pàg.:

12

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,43254
0,12163

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-9

F21D2102

m

Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o
fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans
mecànics

2,55417

Rend.: 1,000

Unitats

1,27

Preu

Parcial

60,38000 =

1,20760

€

Import

Maquinària
C1315020

h

Retroexcavadora mitjana

0,020

/R x
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,20760

1,20760
1,20760
0,06038

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-10

F21DFG02

m

Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15
cm de maó, amb mitjans mecànics

1,26798

Rend.: 1,000
Unitats

5,71
Preu

Parcial

60,38000 =

5,43420

€
Import

Maquinària
C1315020

h

Retroexcavadora mitjana

0,090

/R x
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,43420

5,43420
5,43420
0,27171

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-11

F21DQG02

u

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15
cm de maó, amb mitjans mecànics

5,70591

Rend.: 1,000
Unitats

71,46
Preu

Parcial

15,36000 =

7,68000

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,500

/R x
Subtotal:

7,68000

7,68000

Maquinària
C1315020

h

Retroexcavadora mitjana

1,000

/R x

60,38000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

60,38000
60,38000

68,06000
3,40300

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-12

F221C420

m3

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

71,46300

Rend.: 1,000
Unitats

60,38000

3,16
Preu

Parcial

15,36000 =

0,15360

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,010

/R x
Subtotal:

Maquinària

0,15360

0,15360

PBE per a la urbanització d´un tram de l´Av. Catalunya
CIUTADILLA Exp.: 18012 / MODIF. JULIOL 2018
Promotor: Ajuntament de Ciutadilla
Arquitecte: Víctor Pérez-Pallarès i Luque

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/07/18

Pàg.:

13

PARTIDES D'OBRA

C1311120

h

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW

0,055

/R x

51,94000 =

Subtotal:

2,85670
2,85670

2,85670

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00230

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

3,01260
0,15063

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-13

F2225422

m3

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat

3,16323

Rend.: 1,000

Unitats

8,73

Preu

Parcial

15,36000 =

0,46080

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,030

/R x
Subtotal:

0,46080

0,46080

Maquinària
C1315020

h

Retroexcavadora mitjana

0,130

/R x

60,38000 =

Subtotal:

7,84940
7,84940

7,84940

Altres
A%AUX001

%

0,150 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

0,46000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00069
0,00069

0,00069
8,31089
0,41554

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-14

F222H420

m3

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics, incloent
càrrega mecànica sobre contenidor o camió

8,72643

Rend.: 1,000

Unitats

10,94

Preu

Parcial

15,36000 =

0,15360

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,010

/R x
Subtotal:

0,15360

0,15360

Maquinària
C1315020

h

Retroexcavadora mitjana

0,170

/R x

60,38000 =

Subtotal:

10,26460
10,26460

10,26460

Altres
A%AUX001

%

1,500 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

0,15333 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-15

F2R5426A

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i
fins a 20 km

Rend.: 1,000

0,00230
0,00230

5,00 %

0,00230
10,42050
0,52103
10,94153
7,89

€
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PARTIDES D'OBRA

Unitats

Preu

Parcial

35,10000 =

7,51140

Import

Maquinària
C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

0,214

/R x
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

7,51140

7,51140
7,51140
0,37557

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-16

F2RA73G1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts (runa neta) amb una densitat 1,25 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

7,88697

Rend.: 1,000

Unitats

10,59

Preu

Parcial

€

Import

Materials
B2RA73G1

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1.25 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,250

x

8,07000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

10,08750

10,08750

10,08750
0,50438

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-17

F301RC01

pa

Connexió de la nova instal.lació a la xarxa existent,
incloent material, accesoris i ma d'obra

10,59188

Rend.: 1,000

Unitats

10,08750

218,61

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant d'electricista

5,000

/R x

15,60000 =

78,00000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

5,000

/R x

18,32000 =

91,60000

Subtotal:

169,60000

169,60000

Materials
D08A0001

u

Part proporcional d'ajudes i materials, deixant la partida
completament connectada i acabada d'acord amb la
normativa vigent

1,000

x

36,06000 =

Subtotal:

36,06000

36,06000

36,06000

Altres
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,500 % s
Subtotal:

169,60000 =

2,54400
2,54400

2,54400
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

208,20400
10,41020

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-18

F921R01J

m3

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

218,61420

Rend.: 1,000
Unitats

23,81
Preu

Parcial

15,36000 =

0,76800

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,050

/R x
Subtotal:

0,76800

0,76800

Maquinària
C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,035

/R x

53,50000 =

1,87250

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,004

/R x

62,23000 =

0,24892

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,025

/R x

40,03000 =

1,00075

Subtotal:

3,12217

3,12217

Materials
B0111000

m3

Aigua

0,050

x

0,97000 =

0,04850

B037R000

m3

Tot-u artificial procedent de granulats reciclats

1,150

x

16,28000 =

18,72200

Subtotal:

18,77050

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01152

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

22,67219
1,13361

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-19

F9990801

pa

18,77050

Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i
Salut a l'obra, considerant un 2 % del PEM

23,80580

Rend.: 1,000
Unitats

944,00
Preu

Parcial

€
Import

Materials
B999MT01

u

Material proteccions individuals i col.lectives en el treball

1,000

x

899,05000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

899,05000
899,05000

899,05000
44,95250

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9991101

pa

Partida alçada d'imprevistos de difícil quantificació en el
moment de redacció del projecte, a justificar per la
Direcció Facultativa

944,00250

Rend.: 1,000

Unitats

899,05000

666,75

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A9991101

pa

Treballs imprevistos

1,000

/R x
Subtotal:

635,00000 =

635,00000
635,00000

635,00000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

635,00000
31,75000

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-20

F9991102

pa

Partida alçada d'assajos de qualitat consistents en 2
unitats de Proctors modificats; 3 jocs de probetes de
formigó fresc; i aquells que la Direcció Facultativa
consideri necessaris per a assegurar l'acompliment del
Programa de Control de Qualitat.

666,75000

Rend.: 1,000

Unitats

434,64

Preu

Parcial

€

Import

Altres
B9991102

pa

Partida alçada assajos del Control de Qualitat

1,000

x

413,94000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

413,94000
413,94000

413,94000
20,69700

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-21

F9991103

pa

Instal.lació provisional a justificar, als usuaris en el
trancurs de l'obra per talls en les escomeses

434,63700

Rend.: 1,000
Unitats

413,94000

584,59
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
5,000

/R x

Oficial 1a muntador

5,000

Material divers per a subministraments provisionals

1,000

A013M000

h

Ajudant muntador

A012M000

h

B9991103

u

18,65000 =

93,25000

/R x

21,70000 =

108,50000

x

355,00000 =

355,00000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

355,00000

556,75000
27,83750

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-22

F9G17435

m3

Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+F
de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i
acabat remolinat mecànic

584,58750

Rend.: 2,357

Unitats

355,00000

105,21

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,450

/R x

15,36000 =

2,93254

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,200

/R x

17,10000 =

1,45100

Subtotal:

4,38354

4,38354

Maquinària
C2005000

h

Regle vibratori

0,133

/R x

5,16000 =

0,29117

C2003000

h

Remolinador mecànic

0,050

/R x

5,60000 =

0,11880

Subtotal:

0,40997

0,40997

Materials
B065E85B

m3

Formigó HA-30/B/20/IIa+F de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+F

1,050

x

Subtotal:

90,80000 =

95,34000

95,34000

95,34000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06575

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

100,19926
5,00996

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9G267G2

m3

Paviment de formigó HA-30/P/20/IIa+E de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i
vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de
ciment portland

105,20923

Rend.: 1,000

Unitats

121,06

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,158

/R x

17,10000 =

2,70180

A0140000

h

Manobre

0,275

/R x

15,36000 =

4,22400

A0150000

h

Manobre especialista

0,160

/R x

14,36000 =

2,29760

Subtotal:

9,22340

9,22340

Maquinària
C1709A00

h

Estenedora per a paviments de formigó

0,042

/R x

88,88000 =

3,73296

C1505120

h

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

0,160

/R x

28,04000 =

4,48640

C2003000

h

Remolinador mecànic

0,075

/R x

5,60000 =

0,42000

Subtotal:

8,63936

8,63936

Materials
B0512401

t

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

0,0105

x

87,98000 =

0,92379

B065E76C

m3

Formigó HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

1,050

x

91,78000 =

96,36900

Subtotal:

97,29279

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,13835

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

115,29390
5,76470

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-23

F9Z4A615

m2

97,29279

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

121,05860

Rend.: 2,285

Unitats

2,34

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,018

/R x

21,42000 =

0,16874

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,018

/R x

24,16000 =

0,19032

Subtotal:

0,35906

0,35906

Materials
B0B34153

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,200

x

1,54000 =

1,84800

0,0122

x

1,32000 =

0,01610

Subtotal:

1,86410

1,86410
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00539

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

2,22855
0,11143

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-24

FD5KF25E

m

Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de
11,5 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:2:10, sobre solera de 15 cm
de formigó HM-20/P/20/I

2,33997

Rend.: 1,649

Unitats

67,51

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

1,950

/R x

17,10000 =

20,22135

A0140000

h

Manobre

1,950

/R x

15,36000 =

18,16374

Subtotal:

38,38509

38,38509

Materials
38,997

x

0,15000 =

5,84955

0,002

x

0,97000 =

0,00194

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

0,2002

x

67,83000 =

13,57957

t

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

0,0061

x

87,98000 =

0,53668

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,0546

x

98,34528 =

5,36965

B0F1DHA1

u

Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0111000

m3

Aigua

B064300C

m3

B0512401
D070A4D1

Subtotal:

25,33739

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,57578

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

64,29826
3,21491

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-25

FD5Z3K3J

m

25,33739

Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil
d'acer A/37-B (S 235 JR) de 80x80x8 mm i traves de
passamà de 60 mm cada m, col.locat ancorat al formigó

67,51317

Rend.: 1,000

Unitats

39,83

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,300

/R x

15,36000 =

4,60800

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,300

/R x

17,10000 =

5,13000

Subtotal:

9,73800

9,73800

Materials
BD5Z3K30

m

Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil
d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm
cada m

1,000

x

28,05000 =

Subtotal:

28,05000

28,05000

28,05000

Altres
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,500 % s
Subtotal:

9,73800 =

0,14607
0,14607

0,14607
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

37,93407
1,89670

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-26

FD5ZAKFJ

u

Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de
982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada
al formigó

39,83077

Rend.: 1,000

Unitats

73,12

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,080

/R x

15,36000 =

1,22880

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,080

/R x

17,10000 =

1,36800

Subtotal:

2,59680

2,59680

Materials
BD5ZAKF0

u

Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76
mm i 145 kg de pes

1,000

x

67,00000 =

Subtotal:

67,00000

67,00000

67,00000

Altres
A%AUX001

%

1,500 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

2,59667 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,03895
0,03895

69,63575
3,48179

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-27

FD7PT315

m

Tub de PLT de doble capa, autoportant, de 315 mm de
diàmetre nominal de 5 kn/m2 de rigidesa circumferencial
específica, de formació helicoidal amb perfil rígid nervat
exteriorment, unió elàstica amb massilla adhesiva i
col·locat al fons de la rasa. Inclou peces especials
d'unió i d'entroncament amb derivacions individuals

73,11754

Rend.: 1,000

Unitats

0,03895

14,56

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,010

/R x

21,70000 =

0,21700

A0140000

h

Manobre

0,010

/R x

15,36000 =

0,15360

Subtotal:

0,37060

0,37060

Maquinària
C1315020

h

Retroexcavadora mitjana

0,010

/R x

60,38000 =

0,60380

BFD1K343

u

Maniguet de polièster amb anella elastomèrica de 200
mm de diàme

1,000

x

1,02000 =

1,02000

BD7FC315

m

Tub PLT DN315mm, helicoidal nervat

1,050

x

11,30000 =

11,86500

Subtotal:

12,88500

12,88500

Altres
A%AUX0010 %

Despeses auxiliars mà d'obra

1,500 % s
Subtotal:

0,37067 =

0,00556
12,89056

12,89056
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

13,86496
0,69325

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-28

FDB2768H

u

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 20
cm de gruix mínim i de planta 1,3x1,3 m per a tub de
diàmetre 80 cm

14,55821

Rend.: 1,000

Unitats

65,50

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,580

/R x

15,36000 =

8,90880

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,580

/R x

17,10000 =

9,91800

Subtotal:

18,82680

18,82680

Materials
B0641080

m3

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

0,7476

x

57,88000 =

Subtotal:

43,27109

43,27109

43,27109

Altres
A%AUX001

%

1,500 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

18,82667 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,28240
0,28240

62,38029
3,11901

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-29

FDD15099

m

Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada, col·locades amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

65,49930

Rend.: 1,000

Unitats

0,28240

60,10

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,400

/R x

15,36000 =

6,14400

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,400

/R x

17,10000 =

6,84000

Subtotal:

12,98400

12,98400

Maquinària
C1315010

h

Retroexcavadora petita

0,120

/R x

39,92000 =

Subtotal:

4,79040
4,79040

4,79040

Materials
BDD15090

m

Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm,
prefabricada

1,050

x

36,96000 =

38,80800

D070A8B1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s,
calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,0053

x

87,59050 =

0,46423

Subtotal:

39,27223

Altres
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,500 % s

12,98400 =

0,19476

39,27223
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Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,19476

57,24139
2,86207

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-30

FDDZ6DD4

u

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

60,10346

Rend.: 1,000

Unitats

0,19476

134,68

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,410

/R x

17,10000 =

7,01100

A0140000

h

Manobre

0,410

/R x

15,36000 =

6,29760

Subtotal:

13,30860

13,30860

Materials
BDDZ6DD0

u

Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou
de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm
de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000

x

113,89000 =

113,89000

B0704200

t

Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel

0,034

x

25,57000 =

0,86938

Subtotal:

114,75938

114,75938

Altres
A%AUX001

%

1,500 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

13,30867 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,19963
0,19963

128,26761
6,41338

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-31

FDDZS005

u

Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

134,68099

Rend.: 1,000

Unitats

0,19963

14,81

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,300

/R x

15,36000 =

4,60800

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,300

/R x

17,10000 =

5,13000

Subtotal:

9,73800

9,73800

Materials
BDDZV001

u

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

1,000

x

3,61000 =

3,61000

D0701641

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,009

x

67,81860 =

0,61037

Subtotal:

4,22037

4,22037

Altres
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,500 % s
Subtotal:

9,73800 =

0,14607
0,14607

0,14607
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

14,10444
0,70522

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-32

FDG40023

u

Escomesa d'aigues fecals i pluvials, des de cada
habitatge fins la conducció de clavegueram, amb una
llargaria màxima de 3 metres per a cadascuna, amb tub
de PLT o PVC de doble pared, l'exterior corrugada de
215 mm. de diametre nominal i l'interior llisa de 172
mm., con.nexió a la xarxa amb derivacio 45º reduida de
PVC corrugat o realització d'unió amb pericó ceg amb
maó calat i acabat lliscat i formigonat del conjunt,
inclosa protecció de formigó dells enllaços

14,80966

Rend.: 1,000

Unitats

73,46

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,500

/R x

17,10000 =

8,55000

A0140000

h

Manobre

0,360

/R x

15,36000 =

5,52960

Subtotal:

14,07960

14,07960

Materials
BD7FC390

m

Tub de plt de doble capa, centrifugat, de 215 mm de
diàmetre nominal de 5 kn/m2 de rigidesa circumferencial
específica de formació helicoidal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant unió elàstica amb massilla
adhesiva

6,000

x

8,24000 =

49,44000

D08A0001

u

Part proporcional d'ajudes i materials, deixant la partida
completament connectada i acabada d'acord amb la
normativa vigent

0,150

x

36,06000 =

5,40900

Subtotal:

54,84900

54,84900

Altres
%AUX001

%

1,500 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

68,92867 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,03393
1,03393

69,96253
3,49813

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-33

FDK256F3

u

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

73,46066

Rend.: 1,000

Unitats

1,03393

59,60

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

1,200

/R x

15,36000 =

18,43200

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

1,200

/R x

17,10000 =

20,52000

Subtotal:

38,95200

Materials
B0DF7G0A

u

Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de
38x38x55 cm, per a 150 usos

1,000

x

0,80000 =

0,80000

B0641080

m3

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

0,260

x

57,88000 =

15,04880

B0312500

t

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

0,013

x

18,00000 =

0,23400

38,95200
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B0F1D2A1

u

Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir

6,000

x

0,19000 =

Subtotal:

1,14000
17,22280

17,22280

Altres
A%AUX001

%

1,500 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

38,95200 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,58428
0,58428

56,75908
2,83795

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-34

FDK2A6B3

u

Perico de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigo hm-20/p/20/i i solera de mao calat sobre llit
de sorra

59,59703

Rend.: 1,000

Unitats

0,58428

86,57

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

1,400

/R x

15,36000 =

21,50400

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

1,400

/R x

17,10000 =

23,94000

Subtotal:

45,44400

45,44400

Materials
B0DF8H0A

u

Motlle metal.lic, per a encofrat de perico de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

1,000

x

1,76000 =

1,76000

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir

8,000

x

0,19000 =

1,52000

B0641080

m3

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

0,570

x

57,88000 =

32,99160

B0312500

t

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

0,003

x

18,00000 =

0,05400

Subtotal:

36,32560

36,32560

Altres
A%AUX001

%

1,500 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

45,44400 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,68166
0,68166

82,45126
4,12256

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-35

FDKZ3159

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter
mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

86,57382

Rend.: 1,000

Unitats

0,68166

28,57

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,350

/R x

15,36000 =

5,37600

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,350

/R x

17,10000 =

5,98500

Subtotal:

11,36100

Materials
BDKZ3150

u

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

1,000

x

13,93000 =

13,93000

D070A8B1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s,
calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,020

x

87,59050 =

1,75181

11,36100
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Subtotal:

15,68181

15,68181

Altres
A%AUX001

%

1,500 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

11,36133 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,17042
0,17042

27,21323
1,36066

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-36

FDKZ3178

u

Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col.locat amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

28,57389

Rend.: 1,000

Unitats

0,17042

51,96

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,200

/R x

15,36000 =

3,07200

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,200

/R x

17,10000 =

3,42000

Subtotal:

6,49200

6,49200

Materials
BDKZ3170

u

Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000

x

39,95000 =

39,95000

D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,030

x

98,34528 =

2,95036

Subtotal:

42,90036

42,90036

Altres
A%AUX001

%

1,500 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

6,49200 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,09738
0,09738

49,48974
2,47449

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-37

FFB1E625

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de
la rasa

51,96423

Rend.: 3,016

Unitats

0,09738

32,57

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,320

/R x

18,65000 =

1,97878

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,320

/R x

21,70000 =

2,30239

Subtotal:

4,28117

Materials
BFYB1E62

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat

1,000

x

0,83000 =

0,83000

BFWB1E62

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic , 16 bar de
pressió nominal, per a soldar

0,300

x

61,47000 =

18,44100

4,28117
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BFB1E600

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020

x

7,32000 =

Subtotal:

7,46640

26,73740

26,73740

Altres
A%AUX001

%

0,015 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

4,26667 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00064
0,00064

31,01921
1,55096

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-38

FFL20001

U

Connexió de la nova canonada a la xarxa existent.
inclos material, accesoris i ma d'obra

32,57017

Rend.: 1,000

Unitats

0,00064

119,30

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

3,000

/R x

17,10000 =

51,30000

A0140000

h

Manobre

1,600

/R x

15,36000 =

24,57600

Subtotal:

75,87600

75,87600

Materials
D08A0001

u

Part proporcional d'ajudes i materials, deixant la partida
completament connectada i acabada d'acord amb la
normativa vigent

1,000

x

36,06000 =

Subtotal:

36,06000

36,06000

36,06000

Altres
%AUX001

%

1,500 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

111,93600 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,67904
1,67904

113,61504
5,68075

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-39

FFL30001

u

Con.nexio de servei (escomesa a paret o terra) amb
collari de presa de p.v.c., enllaços, racors i corbes de
polietilè, tub de p.e. diametre 25 mm. de 10 atm., amb
valvula de tancament, maneguet de polietilè a l'interior
de troneta de ferro de fosa, amb tancament i retolacio
d'aigues (trampillo) col.locada a la paret de cada
parcel.la, en el paviment o a l'exterior d'habitatge.
inclosa ma d'obra per la totalitat dels treballs, aixi com
obres de ram de paleta.

119,29579

Rend.: 2,537

Unitats

1,67904

73,86

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

1,210

/R x

15,36000 =

7,32582

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

1,500

/R x

17,10000 =

10,11037

Subtotal:

17,43619

Materials
DO8A0021

u

Con.nexio de servei (escomesa a paret o terra) amb
collari de presa de p.v.c., enllaços, racors i corbes de
polietilè, tub de p.e. diametre 25 mm. de 10 atm., amb
valvula de tancament, maneguet de polietilè a l'interior

1,000

x

51,86800 =

51,86800

17,43619
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de troneta de ferro de fosa, amb tancament i retolacio
d'aigues (trampillo)
Subtotal:

51,86800

51,86800

Altres
%AUX001

%

1,500 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

69,30400 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,03956
1,03956

70,34375
3,51719

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-40

FFL40001

u

Proteccions de colzes o derivacio en t., amb dau
d'ancoratge de formigo hm-20/p/20/i

73,86094

Rend.: 1,000
Unitats

1,03956

29,43
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,800

/R x

15,36000 =

Subtotal:

12,28800
12,28800

12,28800

Materials
B0641080

m3

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

0,250

x

57,88000 =

14,47000

D08A0001

u

Part proporcional d'ajudes i materials, deixant la partida
completament connectada i acabada d'acord amb la
normativa vigent

0,030

x

36,06000 =

1,08180

Subtotal:

15,55180

15,55180

Altres
A%AUX001

%

1,500 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

12,28800 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,18432
0,18432

28,02412
1,40121

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FG221J2K

m

Tub flexible corrugat de pvc, de 110 mm de diametre
nominal i 4,50 mm de gruix, amb grau de resistencia al
xoc 7 i muntat com a canalitzacio soterrada. inclos el
filferro per passar el cable electric

29,42533

Rend.: 1,000

Unitats

0,18432

3,09

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant d'electricista

0,015

/R x

15,60000 =

0,23400

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,035

/R x

21,70000 =

0,75950

Subtotal:

0,99350

0,99350

Materials
BG221J20

m

Tub flexible corrugat de pvc, de 110 mm de diametre
nominal i 4.5 mm de gruix, amb grau de resistencia al
xoc 7

1,000

x

Subtotal:
Altres

1,93000 =

1,93000

1,93000

1,93000
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PARTIDES D'OBRA

A%AUX001

%

1,500 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

0,99333 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,01490
0,01490

0,01490
2,93840
0,14692

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-41

FG22TB1K

m

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

3,08532

Rend.: 1,000

Unitats

1,80

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant d'electricista

0,020

/R x

15,60000 =

0,31200

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,025

/R x

18,32000 =

0,45800

Subtotal:

0,77000

0,77000

Materials
BG22TB10

m

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

1,020

x

0,91000 =

Subtotal:

0,92820

0,92820

0,92820

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01155

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1,70975
0,08549

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-42

FG312306

m

Conductor de coure de designació une rv 0,6/1 kv,
bipolar de secció 2x2,5 mm2 i col.locat en tub

1,79524

Rend.: 1,000
Unitats

2,36
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant d'electricista

0,050

/R x

15,60000 =

0,78000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,050

/R x

18,32000 =

0,91600

Subtotal:

1,69600

1,69600

Materials
BG312300

m

Conductor de coure de designació une rv 0,6/1 kv,
bipolar de secció 2x2,5 mm2

1,000

x

0,53000 =

Subtotal:

0,53000

0,53000

0,53000

Altres
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,500 % s
Subtotal:

1,69600 =

0,02544
0,02544

0,02544
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,25144
0,11257

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-43

FG380902

m

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat
superficialment

2,36401

Rend.: 1,000
Unitats

2,17
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant d'electricista

0,020

/R x

15,60000 =

0,31200

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,020

/R x

18,32000 =

0,36640

Subtotal:

0,67840

0,67840

Materials
BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2

1,000

x

1,07000 =

1,07000

BGW38000

u

Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000

x

0,31000 =

0,31000

Subtotal:

1,38000

1,38000

Altres
A%AUX001

%

1,500 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

0,67867 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,01018
0,01018

0,01018
2,06858
0,10343

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-44

FG391G25

m

Conductor de coure de designacio une rv 0,6/1 kv, de
4x16+16 mm2 i col.locat en tub

2,17201

Rend.: 1,000
Unitats

4,31
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,020

/R x

18,32000 =

0,36640

A013H000

h

Ajudant d'electricista

0,015

/R x

15,60000 =

0,23400

Subtotal:

0,60040

0,60040

Materials
BG39AG25

m

Conductor de coure de designacio une rv 0,6/1 kv, de
4x10+16 mm2

1,000

x

3,50000 =

Subtotal:

3,50000

3,50000

3,50000

Altres
A%AUX001

%

1,500 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

0,60067 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00901
0,00901

0,00901
4,10941
0,20547

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-45

FGD1421E

u

Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargaria, de 14,6 mm de
diametre, estandard i clavada a terra

4,31488

Rend.: 1,000

Unitats

13,33

Preu

Parcial

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant d'electricista

0,100

/R x

15,60000 =

1,56000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,100

/R x

18,32000 =

1,83200

Subtotal:

3,39200

3,39200

Materials
BGD14210

u

Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargaria, de 14,6 mm de
diametre, estandard

1,000

x

5,26000 =

5,26000

BGYD1000

u

Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexio a terra

1,000

x

3,99000 =

3,99000

Subtotal:

9,25000

9,25000

Altres
A%AUX001

%

1,500 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,39200 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,05088
0,05088

12,69288
0,63464

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-46

FHNSL112

u

Llum circular per a exterior del tipus up-light, marca Lec
Lyon model Lucerne, amb 1 làmpada fluorescent de
designació TC-D de 13 W de potència i portalàmpades
G24d-1, òptica fixa, amb cos cilíndric d'acer inoxidable i
marc de tancament d'alumini injectat, difusor de vidre
trempat amb junt d'estanquitat d'EPDM, alimentació a
230 V, grau de protecció IP 679, muntat sobre bastiment
d'alumini injectat encastat al paviment

13,32752

Rend.: 1,000

Unitats

0,05088

248,79

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500

/R x

18,32000 =

9,16000

A013H000

h

Ajudant d'electricista

0,500

/R x

15,60000 =

7,80000

Subtotal:

16,96000

16,96000

Materials
BHU82113

u

Làmpada fluorescent amb casquet G24d-1, de 13 W de
potència, 230 V de tensió d'alimentació, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=82

1,000

x

4,91000 =

4,91000

BHNZR205

u

Bastiment d'alumini injectat i tub de PVC necessaris per
a la formació de caixa d'encast de llums up-light de
diàmetre 290 mm

1,000

x

34,82000 =

34,82000

BHNSL112

u

Llum circular per a exterior del tipus up-light, amb
làmpada fluorescent de designació TC-D de 13 W de
potència i portalàmpades G24d-1, òptica fixa, amb cos
cilíndric d'acer inoxidable i marc de tancament d'alumini
injectat, difusor de vidre trempat amb junt d'estanquitat
d'EPDM, alimentació a 230 V, grau de protecció IP 679,
per a muntar en bastiment d'alumini injectat, encastat al
paviment

1,000

x

180,00000 =

180,00000

Subtotal:

219,73000

219,73000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,25440

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

236,94440
11,84722

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-47

FM213628

U

Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida
de 100 mm de d i de 4' de d de connexió a la canonada,
muntat a l'exterior

248,79162

Rend.: 1,000

Unitats

360,32

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,500

/R x

18,65000 =

9,32500

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,500

/R x

21,70000 =

10,85000

Subtotal:

20,17500

20,17500

Materials
BMY21000

U

Part proporcional d'elements especials per a hidrants

1,000

x

1,14000 =

1,14000

BM213620

U

Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida
de 100 mm de d i de 4' de d de connexió a la canonada

1,000

x

315,12000 =

315,12000

Subtotal:

316,26000

316,26000

Altres
%AUX001

%

2,000 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

336,43500 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,72870
6,72870

343,16370
17,15819

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-48

FN32B590

u

Boca de reg en valvula d'esfera manual embridada, de
40 mm de diametre nominal, de 16 bar de pn, de
bronze, tipus 2 i muntada en perico de canalitzacio
soterrada, amb tapa, marc i part proporconal
d'accessoris com temporitzador per a programació
d'encesa

360,32189

Rend.: 1,000

Unitats

6,72870

186,12

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,450

/R x

21,70000 =

9,76500

A013M000

h

Ajudant muntador

0,300

/R x

18,65000 =

5,59500

Subtotal:

15,36000

15,36000

Materials
BN325678

u

Valvula d'esfera manual embridada, de 40 mm de
diametre nominal, de 10 bar de pn, de bronze, tipus 2 i
muntada en perico de canalitzacio soterrada, amb tapa,
marc i part proporcional d'accessoris

1,000

x

161,67000 =

Subtotal:

161,67000

161,67000

161,67000

Altres
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,500 % s
Subtotal:

15,36000 =

0,23040
0,23040

0,23040
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

177,26040
8,86302

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-49

FN32D324

u

Valvula de comporta elàstica manual cg-25/100/f
embridada, de 110 mm de diametre nominal, de 10 bar
de pn, de bronze, tipus 2 i muntada en perico de
canalitzacio soterrada

186,12342

Rend.: 1,000

Unitats

233,80

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

1,800

/R x

18,65000 =

33,57000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,360

/R x

21,70000 =

29,51200

Subtotal:

63,08200

63,08200

Materials
BN32D320

u

Valvula de comporta elàstica manual cg-25/100/f
embridada, de 110 mm de diametre nominal, de 10 bar
de pn, de bronze, tipus 2 i muntada en perico de
canalitzacio soterrada

1,000

x

158,32000 =

Subtotal:

158,32000

158,32000

158,32000

Altres
A%AUX001

%

2,000 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

63,08200 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,26164
1,26164

222,66364
11,13318

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-50

FSA10101

h

Conjunt d'ajudes del ram de paleta a la resta
d'industrials incloent obretura i tapat de regates,
descàrrega de materials, petits treballs sense
classificació i neteja de l'obra

233,79682

Rend.: 1,000

Unitats

1,26164

16,37

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

1,000

/R x

15,36000 =

Subtotal:

15,36000
15,36000

15,36000

Altres
A%AUX001

%

1,500 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

15,36000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,23040
0,23040

15,59040
0,77952

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-51

G3155301

m3

Formigo de recobriment per a rases i pous,
ha-25/p/20/iia de consistencia plastica i grandaria
maxima del granulat 20 mm, abocat des del camió

16,36992

Rend.: 1,000

Unitats

63,71

Preu

Parcial

15,36000 =

1,68960

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,110

/R x

0,23040

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

1,68960

1,68960

Materials
B0652080

m3

Formigó ha-25/p/20/iia de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia

1,000

x

58,09000 =

Subtotal:

58,09000

58,09000

58,09000

Altres
%AUX001

%

1,500 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

59,77933 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,89669
0,89669

60,67629
3,03381

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-52

GD7EC371

m

Tub de plt de doble capa, centrifugat, de 200 mm de
diàmetre nominal de 5 kn/m2 de rigidesa circumferencial
específica de formació helicoidal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant unió elàstica amb massilla
adhesiva i col·locat al fons de la rasa. inclou peces
especials d'unió i d'entroncament amb derivacions
individuals o realització d'unió amb pericó ceg amb maó
calat i acabat lliscat i formigonat del conjunt

63,71010

Rend.: 1,000

Unitats

0,89669

18,34

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,080

/R x

15,36000 =

1,22880

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,080

/R x

21,70000 =

1,73600

Subtotal:

2,96480

2,96480

Materials
BFDD1K343 u

Maniguet de polièster amb anella elastomèrica de 200
mm de diàmetre nominal

0,150

x

13,23000 =

1,98450

BD7FC390

m

Tub de plt de doble capa, centrifugat, de 215 mm de
diàmetre nominal de 5 kn/m2 de rigidesa circumferencial
específica de formació helicoidal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant unió elàstica amb massilla
adhesiva

1,050

x

8,24000 =

8,65200

D08A0001

u

Part proporcional d'ajudes i materials, deixant la partida
completament connectada i acabada d'acord amb la
normativa vigent

0,100

x

36,06000 =

3,60600

Subtotal:

14,24250

14,24250

Altres
%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,500 % s

17,20733 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,25811
0,25811

5,00 %

0,25811
17,46541
0,87327
18,33868
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ALTRES

B9991102

pa

Partida alçada assajos del Control de Qualitat

413,94000

€

B9991103

u

Material divers per a subministraments provisionals

355,00000

€

11,30000

€

1,02000

€

BD7FC315

m

Tub PLT DN315mm, helicoidal nervat

BFD1K343

u

Maniguet de polièster amb anella elastomèrica de 200 mm de diàme

PBE per a la urbanització d´un tram de l´Av. Catalunya
CIUTADILLA Exp.: 18012 / MODIF. JULIOL 2018
Promotor: Ajuntament de Ciutadilla
Arquitecte: Víctor Pérez-Pallarès i Luque

PRESSUPOST

Data: 09/07/18

Obra

01

Pressupost PRESSUPOST

Capítol

01

TREBALLS PREVIS

1 F104AN01

TOTAL

u

Capítol

Anulació d'instal.lacions actuals existents, i escomeses provisionals ,
incloent els treballs de recollida de deixalles i càrrega sobre contenidor i
amb col.locació de sistema provisional de subministrament d'aigua
potable als veïns afectats (P - 6)

Pàg.:

249,94

1,000

01.01

1

249,94

249,94

Obra

01

Pressupost PRESSUPOST

Capítol

02

ENDERROCS

1 F2194AL4

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador (P - 7)

1,50

1.000,000

1.500,00

2 F2195TP01

m

Formació de tall en paviment de formigó o aglomerat asfàltic, de 6 a 8 mm
d'amplària i de 20 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 8)

2,55

17,000

43,35

3 F21D2102

m

Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm,
de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics (P - 9)

1,27

0,000

0,00

4 F21DFG02

m

Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de maó, amb
mitjans mecànics (P - 10)

5,71

0,000

0,00

5 F21DQG02

u

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb
mitjans mecànics (P - 11)

71,46

4,000

285,84

TOTAL

Capítol

01.02

1.829,19

Obra

01

Pressupost PRESSUPOST

Capítol

03

MOVIMENTS DE TERRES

1 F222H420

m3

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, incloent càrrega mecànica sobre contenidor o
camió (P - 14)

10,94

48,000

525,12

2 F2225422

m3

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat (P - 13)

8,73

141,440

1.234,77

3 F221C420

m3

Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte,
amb mitjans mecànics (P - 12)

3,16

150,000

474,00

4 E2255S70

m3

Reblert de rasa o pou amb sorres procedents de granulat reciclat de
formigó, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 2)

27,85

29,040

808,76

5 E2252772

m3

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN (P - 1)

12,17

85,940

1.045,89

6 E2R34269

m3

Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb
mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 3)

5,53

282,000

1.559,46

7 E2RA1200

m3

Disposició controlada a monodipòsit, de terres (P - 4)

2,50

282,000

705,00

8 F2R5426A

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 15)

7,89

249,750

1.970,53

9 F2RA73G1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008,
de residus barrejats inerts (runa neta) amb una densitat 1,25 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

10,59

249,750

2.644,85

EUR
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PRESSUPOST
TOTAL

Capítol

Data: 09/07/18

01.03
01

Pressupost PRESSUPOST

Capítol

04

RAM DE PALETA

TOTAL

h

Capítol

2

10.968,38

Obra

1 FSA10101

Pàg.:

Conjunt d'ajudes del ram de paleta a la resta d'industrials incloent
obretura i tapat de regates, descàrrega de materials, petits treballs sense
classificació i neteja de l'obra (P - 50)

16,37

20,000

01.04

327,40

327,40

Obra

01

Pressupost PRESSUPOST

Capítol

05

PAVIMENTS

1 F921R01J

m3

Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i
piconatge del material al 98 % del PM (P - 18)

23,81

161,000

3.833,41

2 F9G17435

m3

Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+F de consistència
tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic (P - 22)

105,21

120,750

12.704,11

3 F9Z4A615

m2

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080 (P - 23)

2,34

748,000

1.750,32

4 FD5KF25E

m

Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 11,5 cm de gruix de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 24)

67,51

14,000

945,14

5 FD5Z3K3J

m

Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer A/37-B (S
235 JR) de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col.locat
ancorat al formigó (P - 25)

39,83

14,000

557,62

6 FD5ZAKFJ

u

Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i
145 kg de pes i col·locada ancorada al formigó (P - 26)

73,12

14,000

1.023,68

TOTAL

Capítol

01.05

20.814,28

Obra

01

Capítol

06

Pressupost PRESSUPOST
INSTAL.LACIONS

Sotscapítol

01

INSTAL.LACIONS D'AIGUA POTABLE

1 FFB1E625

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa (P - 37)

32,57

0,000

0,00

2 FFL30001

u

Con.nexio de servei (escomesa a paret o terra) amb collari de presa de
p.v.c., enllaços, racors i corbes de polietilè, tub de p.e. diametre 25 mm.
de 10 atm., amb valvula de tancament, maneguet de polietilè a l'interior de
troneta de ferro de fosa, amb tancament i retolacio d'aigues (trampillo)
col.locada a la paret de cada parcel.la, en el paviment o a l'exterior
d'habitatge. inclosa ma d'obra per la totalitat dels treballs, aixi com obres
de ram de paleta. (P - 39)

73,86

0,000

0,00

3 FFL40001

u

Proteccions de colzes o derivacio en t., amb dau d'ancoratge de formigo
hm-20/p/20/i (P - 40)

29,43

0,000

0,00

4 FN32D324

u

Valvula de comporta elàstica manual cg-25/100/f embridada, de 110 mm
de diametre nominal, de 10 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada en
perico de canalitzacio soterrada (P - 49)

233,80

0,000

0,00

5 FDK256F3

u

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
hm-20/p/20/i i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 33)

59,60

0,000

0,00
EUR
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3

6 FDKZ3159

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm
i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 35)

28,57

0,000

0,00

7 FN32B590

u

Boca de reg en valvula d'esfera manual embridada, de 40 mm de
diametre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada en perico
de canalitzacio soterrada, amb tapa, marc i part proporconal d'accessoris
com temporitzador per a programació d'encesa (P - 48)

186,12

0,000

0,00

8 FM213628

U

Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de d i
de 4' de d de connexió a la canonada, muntat a l'exterior (P - 47)

360,32

0,000

0,00

9 FFL20001

U

Connexió de la nova canonada a la xarxa existent. inclos material,
accesoris i ma d'obra
(P - 38)

119,30

0,000

0,00

TOTAL

Sotscapítol

01.06.01

0,00

Obra

01

Capítol

06

Pressupost PRESSUPOST
INSTAL.LACIONS

Sotscapítol

02

INSTAL.LACIONS DE CLAVEGUERAM

1 FD7PT315

m

Tub de PLT de doble capa, autoportant, de 315 mm de diàmetre nominal
de 5 kn/m2 de rigidesa circumferencial específica, de formació helicoidal
amb perfil rígid nervat exteriorment, unió elàstica amb massilla adhesiva i
col·locat al fons de la rasa. Inclou peces especials d'unió i d'entroncament
amb derivacions individuals (P - 27)

14,56

0,000

0,00

2 GD7EC371

m

Tub de plt de doble capa, centrifugat, de 200 mm de diàmetre nominal de
5 kn/m2 de rigidesa circumferencial específica de formació helicoidal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant unió elàstica amb massilla
adhesiva i col·locat al fons de la rasa. inclou peces especials d'unió i
d'entroncament amb derivacions individuals o realització d'unió amb
pericó ceg amb maó calat i acabat lliscat i formigonat del conjunt (P - 52)

18,34

0,000

0,00

3 FDG40023

u

Escomesa d'aigues fecals i pluvials, des de cada habitatge fins la
conducció de clavegueram, amb una llargaria màxima de 3 metres per a
cadascuna, amb tub de PLT o PVC de doble pared, l'exterior corrugada
de 215 mm. de diametre nominal i l'interior llisa de 172 mm., con.nexió a
la xarxa amb derivacio 45º reduida de PVC corrugat o realització d'unió
amb pericó ceg amb maó calat i acabat lliscat i formigonat del conjunt,
inclosa protecció de formigó dells enllaços (P - 32)

73,46

0,000

0,00

4 G3155301

m3

Formigo de recobriment per a rases i pous, ha-25/p/20/iia de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des del camió (P 51)

63,71

0,000

0,00

5 F014U002

u

Con.nexio de nova canonada a pou de registre existent (P - 5)

78,79

0,000

0,00

6 FDB2768H

u

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix mínim
i de planta 1,3x1,3 m per a tub de diàmetre 80 cm (P - 28)

65,50

0,000

0,00

7 FDD15099

m

Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució
prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 29)

60,10

0,000

0,00

8 FDDZ6DD4

u

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb
tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 30)

134,68

0,000

0,00

9 FDDZS005

u

Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3
kg de pes, col.locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 31)

14,81

0,000

0,00

TOTAL

Sotscapítol

01.06.02

0,00

Obra

01

Capítol

06
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INSTAL.LACIONS

Sotscapítol

03

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC
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1 FG22TB1K

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 41)

1,80

0,000

0,00

2 FG391G25

m

Conductor de coure de designacio une rv 0,6/1 kv, de 4x16+16 mm2 i
col.locat en tub (P - 44)

4,31

0,000

0,00

3 FG312306

m

Conductor de coure de designació une rv 0,6/1 kv, bipolar de secció 2x2,5
mm2 i col.locat en tub (P - 42)

2,36

0,000

0,00

4 FGD1421E

u

Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de
llargaria, de 14,6 mm de diametre, estandard i clavada a terra (P - 45)

13,33

0,000

0,00

5 FG380902

m

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat superficialment (P 43)

2,17

0,000

0,00

6 FDK2A6B3

u

Perico de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigo
hm-20/p/20/i i solera de mao calat sobre llit de sorra (P - 34)

86,57

0,000

0,00

7 FDKZ3178

u

Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm
i de 52 kg de pes, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 36)

51,96

0,000

0,00

8 F301RC01

pa

Connexió de la nova instal.lació a la xarxa existent, incloent material,
accesoris i ma d'obra
(P - 17)

218,61

0,000

0,00

9 FHNSL112

u

Llum circular per a exterior del tipus up-light, marca Lec Lyon model
Lucerne, amb 1 làmpada fluorescent de designació TC-D de 13 W de
potència i portalàmpades G24d-1, òptica fixa, amb cos cilíndric d'acer
inoxidable i marc de tancament d'alumini injectat, difusor de vidre trempat
amb junt d'estanquitat d'EPDM, alimentació a 230 V, grau de protecció IP
679, muntat sobre bastiment d'alumini injectat encastat al paviment (P 46)

248,79

0,000

0,00

TOTAL

Sotscapítol

01.06.03

0,00

Obra

01

Pressupost PRESSUPOST

Capítol

07

VARIS

1 F9991102

pa

Partida alçada d'assajos de qualitat consistents en 2 unitats de Proctors
modificats; 3 jocs de probetes de formigó fresc; i aquells que la Direcció
Facultativa consideri necessaris per a assegurar l'acompliment del
Programa de Control de Qualitat. (P - 20)

434,64

1,000

434,64

2 F9991103

pa

Instal.lació provisional a justificar, als usuaris en el trancurs de l'obra per
talls en les escomeses (P - 21)

584,59

1,000

584,59

TOTAL

Capítol

01.07

1.019,23

Obra

01

Pressupost PRESSUPOST

Capítol

08

SEGURETAT I SALUT

1 F9990801

TOTAL

Capítol

pa

Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra,
considerant un 2 % del PEM (P - 19)
01.08

944,00

1,000

944,00

944,00

EUR
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1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
TREBALLS PREVIS
249,94
Capítol

01.02

ENDERROCS

Capítol

01.03

MOVIMENTS DE TERRES

Capítol

01.04

RAM DE PALETA

Capítol

01.05

PAVIMENTS

Capítol

01.06

INSTAL.LACIONS

Capítol

01.07

VARIS

Capítol

01.08

SEGURETAT I SALUT

Obra

01

Pressupost PRESSUPOST

1.829,19
10.968,38
327,40
20.814,28
0,00
1.019,23
944,00
36.152,42

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
36.152,42
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost PRESSUPOST
36.152,42
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ...................................................................

36.152,42

Subtotal

36.152,42

13 % Despeses generals SOBRE 36.152,42................................................................

4.699,81

6 % Benefici industrial SOBRE 36.152,42....................................................................

2.169,15

21 % IVA SOBRE 43.021,38.........................................................................................

9.034,49

€

52.055,87

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( CINQUANTA-DOS MIL CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS )

Tàrrega, juliol de 2018

Víctor Pérez-Pallarès i Luque
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REIXA EMBORNAL

SANEJAMENT AIGUA

E: 1/15

T-2 POU DE REGISTRE TIPUS "F"
(RODO) POU DE SALT AMB TUBS
OVOIDES O CIRCULARS Ø<80

T-1 POU DE REGISTRE
TIPUS "A" (RODO) PER A
TUB CIRCULAR Ø<80

E: 1/50

E: 1/50

EMBORNAL AMB SIFO INCORPORAT

RASES PER A CONDUCCIONS

DERIVACIO EN "T"

CON DE REDUCCIO

BRIDA CEGA

CORBES A 90°

E: 1/50

E: 1/50

E: 1/50

E: 1/50

E: 1/50

E: 1/50

TAPA CIRCULAR DE REGISTRE AMB MARC CIRCULAR

TRONETA TIPUS AMB CLAU
DE PAS COL.LOCADA

TRONETA TIPUS AMB CLAU
DE DESGUAS COL.LOCADA

TRONETA PER A PRESA D'AIGUA
PER A INCENDIS I REG

E: 1/50

E: 1/50

E: 1/50

BOCA DE REG Ø45 mm.
E: 1/25

E: 1/25

RASES CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM

DETALL TROBADA BOCA
AMB PAVIMENT

DETALL ARMAT SOLERA
TRONETES

DETALL TAPA I MARC DE
BOCA DE REG Ø45 mm.

E: 1/50

E: 1/25

E: 1/25

E: 1/20
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