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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
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1.1. Antecedents
La Plaça de Joan Sangenís de Sant Cugat Sesgarrigues centra l’extensió residencial del Joc de la Rutlla,
iniciada a final del segle XX que va propiciar un canvi en la imatge del nucli històric i tradicional.
Sant Cugat Sesgarrigues és un municipi amb una superfície de terme de 6,3 km2. Pertany a la
comarca de l’Alt Penedès. Un entramat de rieres i torrents drenen i creuen el municipi. Aquestes
rieres, únicament, porten cabal de certa consideració quan, ocasionalment, les pluges han estat
abundants en les seves conques.
Un dels carrers que delimita la Plaça Joan Sangenís és el Carrer del Pont. Pren el nom del camí que
tenia continuïtat, en direcció a la Masia amb el mateix nom, però que, amb l’extensió urbana del
sector residencial del Joc de la Rutlla, ara, el que dona continuïtat a l’esmentat camí és el nomenat
carrer del Sol, que transcorre paral∙lel al carrer del Pont.
El camí del Pont és un camí fondo que recull la major part de les aigües pluvials del sector nord‐est
del nucli urbà i que desguassen al torrent del Pont, sobretot les que transcorren pels carrers del Pont,
Doctor Fleming i Ponent. El Torrent del Pont discorre pel municipi en direcció nord‐sud,
concretament per l’extrem sud‐oest del nucli urbà.
Actualment, les aigües pluvials del sector residencial del Joc de la Rutlla, junt amb les del nord‐oest
del nucli urbà,són conduïdes, pel carrer de Pau Casals, cap al Camí del Pont Xic, un altre camí fondo.
El mes de novembre de 2019, es va redactar una Memòria valorada sobre el condicionament de la
plaça de Joan Sangenís i la seva polivalència d’activitats lúdiques i esportives, pensant enla
sostenibilitat mediambiental i l’aprofitament de les aigües pluvials.
El mes de febrer de 2021 la Diputació de Barcelona va lliurar a l’Ajuntament de Sant Cugat
Sesgarrigues el Pla director de clavegueram. Aquest recull la necessitat d’implantar sistemes urbans
de drenatge sostenible (SUDS). En aquest marc, i tenint en compte les consideracions de la Memòria
valorada de 2019, la Diputació de Barcelona elabora l’”Estudi de sistema drenatge sostenible a la
plaça Joan Sangenís”.

1.2. Objecte del projecte
L’objecte principal del projecte és la descripció de les actuacions necessàries per a la ubicació d’una
pista oberta a la Plaça Joan Sangenís de Sant Cugat Sesgarrigues i el condicionament i urbanització de
la Plaça. Es tracta de definir un espai per a usos polivalents, entre el joc esportiu obert i actuacions
lúdiques i festives (concerts, balls, etc), pensant en la sostenibilitat mediambiental, el control i
l’aprofitament de les aigües pluvials,tenint en consideració els usos actuals i la seva topografia, així
com, tenint cura del manteniment de l’arbrat i de la vegetació existent.
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1.3. Àmbit d’actuació
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L’àmbit d’actuació del present projecte és la Plaça de Joan Sangenís, delimitada pels carrers del
Doctor Robert, del Pont, de Pau Casals i de Ponent. També hi finalitza el carrer Doctor Fleming i
s’inicia una petita rambleta.

Ortofotomapa de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya de l’any 2021

Camí del Pont Xic

Plaça Joan Sangenís

Torrent del Pont
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1.4. Descripció de la plaça actual: activitats i usos
La Plaça Joan Sangenís és un espai de 93x50 metres (4.650 m2), delimitat per carrers. Es tracta d’una
gran esplanada inclinada, amb un pendent que oscil∙la entre el 2,5% al carrer de Ponent i el 4’5% al
carrer del Pont. Mentre que els carrers de Doctor Robert i de Pau Casals són gairebé plans, amb un
pendent de 1,3% i d’un 0,4% respectivament.
La Plaça és molt utilitzada per diverses activitats, per a totes les edats. La major part de la seva
superfície està coberta amb herba que creix de manera natural. Està distribuïda bàsicament en dues
zones: una,bastant solejada i amb jocs infantils, situada al costat del carrer del Pont i l’altra, amb més
ombra i al costat del carrer de Ponent que té espais de descans i jocs per a més grans. I a l’espai
central hi ha instal∙lades unes porteries amb un sorral, per a jocs diversos.
La zona amb jocs infantils té un espai tancat per als més petits i un d’obert amb instal∙lacions
diverses, amb un cert grau de deteriorament i amb el sòl per condicionar.
La zona de la plaça que té més ombra està caracteritzada per diversos espais: al carrer Doctor Robert
hi ha una font, amb algun banc i poc identificada,i la instal∙lació d’un joc per a gent gran, utilitzada
per totes les edats. Sota dels arbres hi ha dues pistes de petanca i, dispersos amb cert ordre, trobem
bancs i una taula de ping‐pong situada al costat del fanal.
En general tots els espais i instal∙lacions necessiten millorar, ja sigui transformant‐los, substituint‐los
com reubicant‐los. El cas més evident és el de l’espai que té les porteries, un espai improvisat, situat
al centre de la plaça i al mig del pas a través.

Plànol topogràfic de la plaça Joan Sangenís. Josep Colet Fernàndez 2021.
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Plànol de la xarxa elèctrica a l’entorn de la plaça Joan Sangenís, i detall del plànol amb les instal∙lacions existents a la plaça.
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1. Jocs infantils sobre terra

2. Porteries de futbol

3. Joc per adults

4. Zona de descans i font
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5. Zona de descans

6. Zona de petanca

7. Pista de Voleibol

8. Serveis

9. Jocs infantils tancats

10. Jocs infantils sobre terra
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1.6. Descripció de la proposta
La sol∙licitada pista només té la opció de situar‐se a l’espai més obert de la plaça Joan Sangenís, el
central. La Memòria Valorada redactada el 2019 ja feia una anàlisi sobre la millor posició i orientació
d’acord amb la orografia del lloc. La nova esplanada es planteja en la mateixa orientació que la
majoria dels espais de joc ja instal∙lats, coincidint amb la diagonal de l’espai públic i urbà. D’aquesta
manera, l’actual posició d’aquest espai de joc, es desplaça respecte del pas a través de la plaça (del
carrer Doctor Fleming a la petita rambleta) i s’ordena, juntament i en relació als espais destinats als
jocs infantils. Els límits de la nova pista, parcialment i on és necessari, es condicionen amb petits
murs de contenció que faran la funció de banqueta o petita grada, al mateix temps que, també, faran
de límits i de protecció del nou recinte.
La proposta respecta els usos que actualment té la plaça, i s’intervé amb el mínim modelat que
demana el condicionament per una pista urbana multi esportiva (13x22m), oberta, que ha de ser
pavimentada i delimitada. La pista actua de frontissa entre els espais infantils i altres espais pensats
més per als adults, on s’hi ha condicionat un pas a través que relaciona els carrers Doctor Robert i
Pau Casals, pavimentat amb taulons de fusta, destacant un espai, prop dels Jocs infantils tancats,
amb una pèrgola i zona de descans.
La pèrgola, també està pensada per a acollir alguns mòduls solars de plaques fotovoltaiques per al
propi consum. En qualsevol cas, es pot valorar la possibilitat de que pugui servir per a tot el sistema
d’il∙luminació de la plaça actual. La implantació d’aquests mòduls requerirà d’un projecte tècnic
específic.
La resta dels espais mantindran la seva porositat natural, amb el creixement de l’herba natural,
només es condicionaran amb les terres extretes de l’anivellació de la nova pista i amb sauló aquelles
zones amb aparells destinats al joc, infantil i/o d’adults. Aquestes es remodelaran ( i quan calgui,
s’esplanaran) d’acord amb la necessitat d’anivellació, amb formes i desnivells molt suaus. A la zona
de Jocs Infantils oberts es substituirà el joc existent per un de característiques similars.
Imatge de referència de joc infantil
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També s’adequarà l’espai entorn la petita font, situada a l’angle de la plaça dels carrers Ponent i
Doctor Robert. Es farà amb taulons de fusta o similar, situats amb la suficient separació perquè pugui
drenar correctament.
En general, es mantindran els elements vegetals. Només s’arrencaran i/o adaptaran els mínims
necessaris per al condicionament de la nova esplanada per a la pista multi esportiva. Es mantindran
les tres columnes de punt de llum, distribuïdes il∙luminant les tres zones diferenciades de la plaça: la
zona de jocs infantils, la zona de la pista i la zona de repòs.
La proposta contempla la ubicació d’un dipòsit de 30.000 litres per a la recollida d’aigües pluvials, a
utilitzar per al reg i neteja de carrers, amb acció de bomba externa en medi mecànic. El dipòsit es
col∙locarà soterrat, a l’espai situat al carrer de Pau Casals, enfront de la rambleta. És al punt baix de
la plaça, permetent recollir l’aigua pluvial, tant dels embornals del carrer Doctor Robert, com de la
nova pista multi esportiva. El lloc, també, és adequat per al moment que el dipòsit està ple i ha de
sobreeixir, conduint les aigües a una rasa de drenatge i/o als embornals del carrer de Pau Casals. El
dipòsit s’ha dimensionat d’acord amb la possibilitat de recollir les aigües d’un dels dies de pluja
normal i d’acord amb les possibilitats mecàniques per al reg de que disposa la brigada municipal.
L’aigua s’intercepta als embornals del carrer Doctor Robert i es condueix canalitzada fins el dipòsit de
contenció. Abans de l’entrada als dipòsits hi ha una reixa de desbast,amb material drenant tipus
graves, amb l’objectiu de filtrar materials indesitjables, com ara grasses, sorres, fulles i altre tipus de
brossa.
La rasa de drenatge a la sortida del sobreeixidor del dipòsit anirà condicionada com a Jardí de pluja o
parterre inundable, similar als altres Jardins ubicats en diversos punts de la plaça. Aquest jardins
s’entenen dins del sistema urbà de drenatge sostenible (SUD), com una eina preventiva de gestió de
la pluja que contribueix a minimitzar els efectes de l’erosió que pot ocasionar la circulació
descontrolada de l’aigua.
La xarxa d’aigües pluvials s’ha estudiat conjuntament amb els redactors de l’”Estudi de sistema
drenatge sostenible a la plaça Joan Sangenís” i s’ha adaptat a l’ordenació de la plaça i del seu entorn.
A l’annex d’aquest projecte s’acompanyen els documents d’aquest Estudi que s’han tingut en
compte.
Les terres sobrants de les diferents excavacions es dipositaran al costat del dipòsit enterrat, formant
una petita elevació sobre el terreny natural.
Tot i que el pressupost sobre el condicionament i urbanització de la plaça no contempla la col∙locació
de Jocs de Calistènia, sí que preveu el millor d’ubicació del circuït i el condicionament dels espais
més adequats.
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Imatges de referència de jardí inundable:

Detall de sobreeixidor en l’interior del Jardí de pluja.

Franja vegetada amb parterre inundable

Imatge de referència d’un dipòsit prefabricat:
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1.7. Normativa tècnica d’urbanització

Recull de textos reglamentaris i d’altres no normatius relacionats amb els projectes de disseny d’espais urbans.
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‐ Llista genèrica no exhaustiva‐
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 TMA/851/2021, de 23 de julio por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos
urbanizados (BOE‐A‐2021‐13488)
 Llei 9/2003, de la mobilitat (DOGC núm. 3913 de 27/06/2003)

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
de la Instrucción de Carreteras. (BOE 10/03/2016)

aprueba

la

norma

5.2‐IC:

“Drenaje

superficial”

 UNE‐EN 124‐1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por
peatones y vehículos.
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 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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G e n è r ic d ’i n s t a lꞏ l a c io n s u r b a n e s
 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 196/1992del 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).

H id r a n t s d ’ i n c e n d i
 Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra
incendios”(BOE 14/12/1993)
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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)
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 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)
À m b i t m u n i c i p a l o s u p ra m u n i c i p a 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.

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)
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 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa‐Endesa
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
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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 Fecsa‐Endesa
relatives a les instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç.
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007)
NTP ‐ LABT Línies aèries de baixa tensió
NTP ‐ LSBT Línies subterrànies de baixa tensió

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‐MIE‐RAT, 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 Fecsa‐Endesa
relatives a les instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007)
NTP – CT Centres de transformació en edificis
NTP – CTR 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)
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 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”.
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xarxes de telecomunicacions
 Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.(BOE 10/05/2015)
 Especificacions tècniques de les Companyies
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1.8. Gestió de residus i materials d’obra

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Els residus de la construcció es gestionaran amb la normativa i la fitxa de residus.
El principal residu per executar l’obra són les terres sobrants de les excavacions de xarxes, dipòsit i
pista, que es distribuiran a l’interior de la plaça, especialment s’acumularan a la zona del dipòsit de
pluvials enterrat.
A més, a l’obra es prepararà una àrea d’apilament de residus, i s’instal∙larà un contenidor per a
emmagatzematge d’eines i material.
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1.9. Termini d’execució

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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El termini d’execució d’aquestes obres, es recomana que es fixi en quatre mesos.

1.10. Justificació de preus
Sobre el preu base s’ha aplicat un 13% de despeses generals.
Sobre el preu base s’ha aplicat un 6% de benefici industrial.
El tipus d’IVA aplicat és del 21%.
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1.11. Resum del pressupost

El pressupost s’ha organitzat segons zones i/o temàtica. Per una banda la pista multi esportiva, els
murets necessaris per a la contenció de terres que són resultat de l’explanació, la possible recollida
d’aigües pluvials, la passera i el condicionament dels demés espais de la plaça.

Resum de pressupost
Capítol 1. FORMACIÓ DE PISTA ....................................................................

35.077,21

Capítol 2. MUR DE FORMIGÓ .......................................................................

8.124,93

Capítol 3. XARXA D’AIGÜES ..........................................................................

26.091,73

Capítol 4. PASSERA I PÈRGOLA ......................................................................

19.540,25

Capítol 5. JOCS INFANTILS OBERTS ................................................................

10.292,48

Capítol 6. ALTRES .........................................................................................

8.812,32

Capítol 7. VARIS .............................................................................................

4.200,00

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL ...................................................

112.138,92

Despeses generals

13% ......................

14.578,06

Benefici industrial

6% .......................

6.728,34

________________________
133.445,32
Impost sobre el Valor Afegit

21% .......................

28.023,52

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRATA AMB IVA .........................

161.468,84

Aquest pressupost ascendeix a la quantitat de CENT SEIXANTA‐UN MIL QUATRE‐
CENTS SEIXANTA‐VUIT EUROS AMB VUITANTA‐QUATRE CÈNTIMS.
MARIA ROSA ESCALA
MOYÉS / num:13231-4

Digitally signed by MARIA ROSA ESCALA MOYÉS / num:13231-4
DN: c=ES, st=Barcelona, o=Col·legi d'Arquitectes de Catalunya /
COAC / 0015, ou=Col.legiat, title=Arquitecte, sn=ESCALA MOYÉS,
givenName=MARIA ROSA, serialNumber=77085112Z, cn=MARIA
ROSA ESCALA MOYÉS / num:13231-4,
email=pinyol.escala@coac.net
Date: 2022.05.11 12:56:16 +02'00'

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta
Maig 2022
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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2.1. Treballs previs, replanteig general i adequació de l’obra
Els treballs previs a l’obra començaran per la delimitació del terreny amb tanques i la senyalització de
l’obra segons la normativa I’ Estudi de Seguretat i Salut, i el Pla de Seguretat i Salut redactat pel
constructor i aprovat pel coordinador de seguretat i salut.
La circulació de vehicles quedarà tallada en el tram de carrer del Doctor Robert mentre es realitzi la
part de l’obra corresponent a la connexió d’embornals.
En aquesta fase també es prepararan les àrees d’apilament de residus, s’instal∙larà un contenidor per a
emmagatzematge d’eines i material.
Es realitzarà el replanteig a peu d’obra i es procedirà al desbrossament de l’àrea d’actuació per a
posterior execució de la caixa de paviment de la pista i a les noves rasants projectades, i els murs,
passera i pèrgola que delimiten, per a la posterior execució.
Abans dels moviments de terra, es realitzarà la protecció de l’actual arbrat de la plaça que pugui quedar
malmès en les seves arrels estructurals i branques principals durant les feines d’urbanització.

2.2. Moviments de terres
L’obra preveu una excavació de no més de 45cm fins arribar la cota de l’esplanada de la pista,
l’execució de fonamentació de murs i pèrgola i pous de fonamentació dels diferents elements de
mobiliari, i la realització de les rases i pous dels diferents serveis (enllumenat i xarxa d’aigües pluvials).
També es preveu una excavació de no més de 100cm per a la realització de les rases per als anomenats
Jardins de pluja. I es preveu els desbrossaments i anivellaments dels espais de la font i zones de joc, per
deixar‐los a punt per a rebre la base de sauló.
El terreny és excavable amb maquinària ordinària, i no es preveu trobar el nivell freàtic al nivell de
l’excavació previst.
Les terres sobrants es distribuiran dins de la plaça, bàsicament en l’àmbit del dipòsit de pluvials
enterrat, formant una petita elevació respecte del nivell natural.

2.3. Fonamentació i murs de formigó
A la vista del terreny excavat, la Direcció facultativa donarà la conformitat a la cota de la fonamentació.
Las fonamentació respon a la tipologia de fonamentació directa de formigó armat.
Els murs es construeixen amb la tècnica de l’encofrat, reforçats amb armadura vertical i transversal.
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Tipus de materials:
Formigó en massa:
HM‐15/B/12/IIa
Nivell de control: estadístic
Formigó en massa:
HA‐20/B/20/IIa
Nivell de control: estadístic
Formigó armat:
HA‐15/B/20/IIa
Nivell de control: estadístic
Acer d’armar:
Barres corrugades: B500S
Malles electrosoldades: B500T

2.4. Paviments
Un cop realitzada la caixa del paviment de la pista, estendrà una capa de 15 cm de sub‐base granular
amb tot‐u natural calcari, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, per a
deixar‐ho llest per rebre la solera de formigó.
Sobre la sub‐base s’estendrà el paviment de formigó de 15 cm d’espessor, realitzat amb formigó HA‐
25/B/20/IIa fabricat en central, i abocat amb bomba, estès i vibrat manual. Es col∙locarà una armadura
de malla electrosoldada ME 20x20 Ø6‐6 B 500 T 6x2,20 UNE‐EN 10080.
El formigó tindrà amb acabat remolinat mecànic.
Les juntes de treball i talls de dilatació, així com ranurats, s’ompliran amb silicona no àcida o pasta de
poliuretà tipus Sikaflexo similar.
Els diferents tipus de paviments venen descrits en el plànol núm. 3, les cotes i rasants al plànol núm.
4, i les seccions de detall a E: 1/50 i 1/20 del plànol núm. 5, 6 i 7.
En el ferm es preveu els assaigs necessaris per garantir la bona execució de l’obra. En el formigó es
preveuen executar tots els controls necessaris, amb un cost econòmic que no supera el 1% previst en el
control d’obra.
En la zona de la font i en la passera al costat de la pista s’han col∙locat uns taulons de fusta fixats
sobre un paviment de formigó.
A les zones de jocs infantils i pistes de petanca hi haurà paviment de sauló compactat.
Tots els paviments compliran la normativa d’accessibilitat urbanística.
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2.5. Obra civil
La xarxa de pluvials que es projecta està grafiada en el plànol número 7, connecta amb embornals
existents al carrer del Doctor Robert.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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Les canonades s’han previst de tub de PVC DN315mm, els pous de connexió amb peces de formigó
prefabricat.
Les reixes d’embornals i pous seran abatibles de fossa dúctil.
Les arquetes i pericons s’executaran sobre solera de 10cm de formigó, amb paret de 15cm de gruix
amb maó calat de 290x140x100mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt.

2.6. Enllumenat públic
El projecte respecta les tres columnes d’enllumenat públic de que disposa la plaça. Prèvia a la
urbanització, es realitzaran unes obres per a la protecció del cablejat que transcorre per la futura
pista.
El present projecte proposa una línia d’il∙luminació a la passera per a vianants que travessa la plaça
que es connectarà al Quadre elèctric existent. S’ajustarà a les prescripcions del:
‐ Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (RETBT2002) i les seves instruccions tècniques
complementàries (ITC).
‐ Reglament d’Eficiència Energètica en Instal∙lacions d’enllumenat Exterior (REE‐IAE) i les seves
instruccions tècniques complementàries (ITC).
‐ Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi
nocturn.
‐ Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.
Abans de la connexió de cada lluminària s’instal∙larà una caixa de protecció amb fusibles. Totes les
lluminàries, i també els elements metàl∙lics de la instal∙lació, es connectaran a la xarxa de terres.

2.7. Jardineria
A més dels arbres existents, el projecte en preveu la plantació d’un de nou a la zona de descans que
s’ubica entre la pista i la pèrgola. També es preveu la formació dels Jardins de pluja. Aquests es
realitzaran amb una capa de drenatge a base de graves, amb una làmina de geotèxtil que la separi del
substrat de plantació, previst en 25cm de gruix.
La plantació d’aquests jardins es realitzarà amb el subministrament i plantació d’espècies d’uns 80cm
d’alçada com: Romaní, llentiscle, espígol, boix, ...
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2.6. Control de qualitat
Els assaigs es realitzaran per entitats amb la necessària homologació.
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A tal efecte, el Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques que s’estableix per a la Contractació
d’aquestes obres preveurà un import fins a un 1% del valor del pressupost d’execució material, destinat
a la realització dels assaigs esmentats i amb càrrec al Contractista.

2.8. Projecte de legalització
Seran a càrrec del Contractista els honoraris tècnics, despeses de tramitació, llicències i altres
despeses que puguin derivar dels projectes de legalització de les diferents instal∙lacions.
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num:13231-4
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M. Rosa Escala Moyés, arquitecta
Vilafranca del Penedès, Febrer 2022
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3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

ÍNDEX
ARTICLE Nº1. AMPLITUD DE LA CONTRACTA
ARTICLE Nº2. DIRECCIÓ DE L'OBRA
ARTICLE Nº3. CONTRACTISTA
ARTICLE Nº4. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS
ARTICLE Nº5. PERSONAL
ARTICLE Nº6. GENERALITATS
ARTICLE Nº7. MATERIALS
ARTICLE Nº8. DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA
ARTICLE Nº9. REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS
ARTICLE Nº10. EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES
ARTICLE Nº11. CONTROL DE QUALITAT
ARTICLE Nº12. MODIFICACIONS DEL PROJECTE
ARTICLE Nº13. AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES
ARTICLE Nº14. VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES
ARTICLE Nº15. OBRES COMPLEMENTÀRIES
ARTICLE Nº16. SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI
ARTICLE Nº17. REVISIÓ DE PREUS
ARTICLE Nº18. RESCISSIÓ
ARTICLE Nº19. FIANCES
ARTICLE Nº20. TERMINI D’EXECUCIÓ
ARTICLE Nº21. RECEPCIÓ DE LES OBRES
RTICLE Nº22. TERMINI DE GARANTIA
ARTICLE Nº23. DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
ARTICLE Nº24. LIQUIDACIÓ DE LES OBRES
ARTICLE Nº25. CARÀCTER DEL CONTRACTE
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PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS QUE REGEIXEN EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’AQUEST
PROJECTE, MENTRE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE CONTÉ NO LES MODIFIQUIN
Article nº1. AMPLITUD DE LA CONTRACTA
La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és necessari per a la
realització de les obres, tal i com s'han projectat i amb les variacions autoritzades fins deixar‐les llestes,
netes, amb bon aspecte, correcte funcionament I perfecte estat d'utilització.
Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de materials sobrers,
les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de l'obra i exteriors, que per qualsevol
concepte s'hagin utilitzat, per deixar‐les en l'estat primitiu o en el que definitivament hagin de quedar.
Article nº2. DIRECCIÓ DE L'OBRA
El Director de l’obra és el tècnic designat per l’Administració i gaudeix de les més àmplies facultats per a la
millor efectivitat de la seva missió, i se’l designa d'ara endavant com a Director.
Resol les qüestions tècniques d'interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es relaciona amb les
obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o pràctiques que, al seu parer, no són
adients i dóna les ordres oportunes per a la millor execució de les obres, sempre que no modifiquin les
condicions del Contracte.
Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i legals,
i pot conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el Contractista
relacionades de qualsevol forma amb les obres.
Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o els
perjudicis, si la reparació dels perjudicis causats o d'altres d'anàloga naturalesa no fos acomplerta eficaçment i
oportunament, el Director de l'obra pot manar d'executar‐la amb càrrec al Contractista.
Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions. Pot valer‐se de col∙laboradors, per
tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de les seves funcions, i ha de comunicar‐ho al
Contractista perquè els reconegui com a tals. Els col∙laboradors estan integrats en la Direcció.
El Director d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, la marxa i la
disposició de les obres, així com les modificacions que creu oportunes, sempre que no alterin fonamentalment
el Projecte o la classe de treballs i materials que hi són consignats.
El Contractista no pot introduir cap modificació sense l'autorització escrita del Director.
Si alguna part de l'obra o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, resulta alguna
contradicció en els documents d’aquest projecte o pot suggerir‐se alguna solució més avantatjosa durant la
marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en coneixement de la Direcció d’obra, per
escrit, i s’ha d’abstenir d'instal∙lar els materials o executar l'obra en qüestió fins a rebre l'aclariment o resolució
de la Direcció d’obra, que també l’ha d’efectuar per escrit.
Article nº3. CONTRACTISTA
3.1. El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra.
3.2. Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva
responsabilitat,i amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director.
3.3. Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la conformitat
o l'objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix.
3.4. Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director, sense perjudici del dret
de reclamació que l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del compliment de dites ordres, encara
que de tal reclamació pot derivar‐se'n justa indemnització al Contractista.
3.5. El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions que
adreça al Director I, tanmateix, se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li doni.
3.6. El Contractista està obligat a prestar col∙laboració al Director i a les persones que el representen o
ajuden, per al millor compliment de les seves funcions.
Article nº4. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS
4.1. El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l'obra totes les vegades que el
cita el Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions.
4.2. En cas d'incompareixença injustificada, perd el dret d'al∙legació o reclamació que l'assisteix a tals actes
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i ha d’estar a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de recepció, els documents que
se'n derivin dels mateixos.
4.3. Si justifica degudament la falta d'assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les al∙legacions
oportunes mitjançant escrit adreçat al Director.
4.4. Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execució de les obres entre les
quals s'hi compten:
a) mesures de seguretat, senyalització i barrats;
b) replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les obres així com els elements i les
obres provisionals o auxiliars;
c) assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a tercers;
d) neteja i vigilància;
e) arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis que es
deriven de l'execució de les obres;
f) els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l'execució de les obres, amb exclusió
dels que són específics de l'Administració;
g) disposició, d'una oficina d'obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al Director. On hi
ha d’haver les còpies autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre d'ordres. En
demés s'hi han de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris consultar i també les mostres, el
testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient conservar.
4.5. El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels
subcontractistes. Així mateix, respon dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, abans de la recepció.
També, són de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a tercers bé, per la forma
d'execució de l'obra, bé per omissió, bé per causa d'accident o bé per supòsit fortuït.
4.6. Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents.
4.7. Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir la més
absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers.
4.8. Ha de complir i estar al corrent, en tot moment, amb les obligacions que, com a empresa,
l'incumbeixen en matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de qualsevol altra
classe que l'afecten.
4.9. Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu Delegat, a tots
els efectes derivats de l'execució, així com qualsevol variació futura mentre dura. La residència del Delegat
ha de ser a la localitat de les obres o altra pròxima, i ha de tenir l'autorització del Director.
4.10. El Contractista és l'únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant l'execució de les
obres, o el personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu compte les conseqüències que se’n
poden derivar, així com els danys i perjudicis a tercers.
4.11. Igualment, el Contractista és l'únic responsable de l'execució de l'obra contractada, i no té dret a
indemnització pel major preu a què poden resultar‐li les distintes unitats, ni per les errades maniobres que pot
cometre durant la seva construcció.
4.12. És responsable, també, davant dels Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot el
personal degudament assegurat.
4.13. Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les obres
contractades.
4.14. La Contracta, igualment, ha de sol∙licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació d'Indústria,
etc., que, segons la legislació vigent, són precisos per a la realització i funcionament de les obres i instal∙lacions.
4.15. La propietat de les obres l’ha d’autoritzar, amb tots els documents que calen per a tal fi.
4.16. A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar rètols
informatius, un a cada extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius han de col∙locar‐se abans de l’inici
de l’obra, i la correcta subjecció i visibilitat s’ha de comprovar en l’acta de replanteig.
4.17. La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir‐ne la conservació durant la durada
de l’obra. En el cas d’observar‐se defectes en el mateix, la DIRECCIÓ FACULTATIVA ha d’ordenar la seva
immediata reparació o substitució. Si dites errades no s’esmenen en el termini de 48 hores la direcció
facultativa encarregarà nous cartells amb càrrec al contractista.
4.18. Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir‐los a l’acabament de
l’obra amb càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual.
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4.19. De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra, s’entén que el contractista
els cedeix gratuïtament a la propietat.
Article nº5. PERSONAL
5.1. El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a representant seu, a
tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de residir en un lloc pròxim al dels
treballs i ha de tenir suficient solvència tècnica i moral així com facultats per organitzar l'execució de les
obres i posar en pràctica les ordres del Director.
5.2. La persona que es designa com a Delegat d’obra s'ha de comunicar al Director i aquest l’ha
d’acceptar per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes.
5.3. El Delegat col∙labora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen durant
l'execució de les obres.
5.4. Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials és
convenient, a l'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la titulació
professional adient a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi el personal facultatiu necessari
sota la dependència d'aquell.
5.5. Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d'un nou Delegat o
de qualsevol facultatiu que d'ell depèn.
5.6. A l'obra ha d'haver‐hi, sempre, el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris que fa
falta pel volum i naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant, personal amb reconeguda aptitud i
experiència.
5.7. El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l'obra. El Director té, a cada
moment, la facultat d'exigir al Contractista la separació de l'obra de qualsevol persona que consideri
inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per tal fet.
5.8. Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l'obra, sota la seva dependència.
Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica.
5.9. L’autorització, pel contractista, de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no l’allibera de les seves
obligacions i responsabilitats.
5.10. La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista.
Article nº6. GENERALITATS
6.1. Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar‐se d’obres públiques, el contractista té el coneixement
previ de la possible existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, com per exemple esteses
d’empreses privades (gas, telèfons, electricitat, canonades) o de serveis públics (aigua, clavegueram).
6.2. Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil, només, en quant estigui
actualitzada a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el projecte la relació de serveis
existents per tal de facilitar i orientar a l’hora d’executar l’obra. Tot i això el contractista queda obligat a
sol∙licitar dita informació a les diferents companyies i als ajuntaments afectats abans de començar els treballs
en compliment de l’establer a l’art. 7.
6.3. L’exacta localització, mitjançant cates, d’aquests serveis, el seu manteniment durant l’execució dels
treballs (o la seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o minves de rendiment
que la presència ocasioni, no són mai d’abonament, i es consideren com a despeses incloses en els preus
unitaris.
6.4. No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per trencament, avaries,
etc., que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva posició no respon a la
informació rebuda o són traçats imprevisibles ja que es considera que el contractista ha incomplert l’obligació
de localitzar la seva posició exacta mitjançant cales, treball que el seu cost queda inclòs en el projecte tal i com
s’ha dit.
6.5. Són d’abonament, sempre que la DIRECCIÓ FACULTATIVA les consideri obres necessàries per a
l’execució del projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o el
seu reforç, amb preus de projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris.
6.6. El contractista té el deure d’avisar a la DIRECCIÓ FACULTATIVA quan el mal estat dels serveis trobats
durant els treballs aconsella la seva reparació o renovació.
6.7. El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per arranjar els
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defectes detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. Dits treballs són d’abonament
als preus del projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris.
6.8. Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta l’oportú
projecte addicional d’obres.
6.9. L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la generalitat o
en zones importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora els fets i decideix les superfícies
i/o volums que s’han d’abonar.
6.10. Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres diferents
de la pròpia excavació (per exemple: col∙locació de canonades, extensió i compactació de ferms, etc.) es
consideren sempre incloses en els respectius preus.
Article nº7. MATERIALS
7.1. Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar part
integrant de les obres i les instal∙lacions.
7.2. Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser nous, sense
defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i les normes promulgades
per l’Administració referents a condicions generals, homologació i control de qualitat, sense perjudici de les
específiques que estableix el corresponent plec.
7.3. Han d’arribar a l’obra i s'han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques de fàbrica,
precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen.
7.4. Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no hi siguin
continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats emprats normalment per
l’Empresa subministradora del servei.
7.5. Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l'adquisició i arreplec a l'obra, amb
aquesta finalitat el Contractista ha de lliurar‐li oportunament les mostres, els catàlegs, les garanties, les
anàlisis, els assaigs, els certificats i les especificacions suficients que permetin un judici clar de les qualitats
dels materials proposats i la seva conveniència. Altrament, el Director pot manar retirar‐los, encara que
estiguin col∙locats o suposin demolir parcialment l'obra, sense dret a indemnització. Si el Director creu
necessari fer‐ne analitzar o assajar algun, designa un laboratori perquè ho realitzi, atès el que preveu
l'epígraf núm. 12. S'han d’arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona conservació, i no
destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir‐los sempre en bones condicions.
7.6. L'acceptació prèvia dels materials no suposa l'autorització definitiva, i es poden substituir, àdhuc després
de col∙locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen característiques distintes o defectes no
percebuts en el primer reconeixement, per més que estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les
despeses que s'originen sempre són a càrrec del Contractista.
Article nº8. DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA
8.1. El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en demés
al seu càrrec totes les còpies dels plànols i d'altres documents que necessita per executar les obres, però
no pot fer ús del Projecte i dels altres documents per altres fins que no són els estrictament contractuals, així
com tampoc exhibir‐los o cedir‐los a tercers.
8.2. Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicació distinta en les clàusules
administratives, són:
a) memòria,
b) plànols,
c) plec de condicions,
d) pressupostos parcials;
e) quadre de preus d'unitats d’obra, i
f) pressupost general.
8.3. La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l'exactitud respecte a la realitat.
8.4. Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d’encertar‐se de l'exactitud i
procurar‐se aquells altres que pot necessitar.
8.5. En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer.
8.6. Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser executat
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com si estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi suficientment definida i
tingui preu en el Contracte.
Article nº9. REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS
9.1. Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. Comprèn
com a mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de l'obra, així com els punts
fixos i auxiliars necessaris pels successius replanteigs de detall, marcats de forma invariable i duradora. Quan
ho té enllestit ho ha de comunicar al Director per a la seva comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar
al Contractista.
9.2. En l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte als
documents contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que pot afectar el compliment del
Contracte.
9.3. Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del Projecte, s’han
de valorar pel Director de l'obra les repercussions, als preus del Contracte, i s’ha de trametre a l'Administració
perquè resolgui.
9.4. El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig.
9.5. Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de presentar el
Programa de Treball que ha de contenir:
a) programa de les obres a realitzar, classe i volum;
b) mitjans que s'han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà;
c) valoració mensual i acumulada de l'obra programada;
d) representació gràfica de les diverses activitats;
e) el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i
f) el termini d'execució comença a comptar des de la data del replanteig.
Article nº10. EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES
10.1. Generalitats
Els treballs s’han d'executar segons les condicions del Contracte i d'acord amb el programa de Treball
aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense autorització.
La maquinària i altres elements de treball que s'han d'aportar a l'obra segons el programa o que el
Director creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant l'execució de les
unitats en què s’han d'utilitzar. No es poden retirar sense el consentiment del Director.
Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del Contracte
sense autorització prèvia, i les defectuoses, no s'han de pagar. El Director té la facultat d'exigir la demolició i
reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions establertes o si sospita, amb fonamentació
que no les compleixen, i ha de realitzar‐ho el Contractista al seu càrrec, el qual en demés és responsable dels
perjudicis que, per aquesta causa, poden produir a l'Administració. Si demolida alguna part sospitosa de
l'obra resulta que reunia les condicions exigibles al Contractista, se l'ha d’indemnitzar.
Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l'ordre escrita del Director, es
paga únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense que si li hagi
ordenat, es realitza el pagament només de la part projectada. Si l'excés d’obra no és admissible, el
Contractista està obligat a demolir‐la.
Fins a la recepció, el Contractista respon de l'execució de l'obra contractada i de les faltes que hi hagin.
El muntatge d'elements i realització de les obres s'ha d’efectuar amb estreta subjecció a aquest Projecte,
normes i disposicions oficials que li són d'aplicació i a les ordres que dóna el Director d’obra.
S'han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el bon art de cada
ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i quedar perfectament
acabades i en perfectes condicions de durada i conservació.
10.2. Treballs nocturns
Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els unitats d’obres
que ell indica. El contractista ha d’instal∙lar els equips d’il∙luminació del tipus i intensitat que el director
ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs nocturns.
10.3. Construcció i conservació de desviaments
Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, fos
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necessària la construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés als trams parcialment o totalment
acabats, s’han de construir d’acord amb les característiques que figuren en els corresponents documents
contractuals del projecte o, en el seu defecte, de manera que han de ser adequats al trànsit que han de
suportar i segons les ordres del director. La seva conservació durant el termini d’utilització és a compte
del contractista.
10.4. Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra
El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per tots els
mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en general. Per això,
ha de senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessàries) de forma correcta i suficient i
dirigir l’execució dels treballs de forma prudent.
En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la seva
senyalització són de la responsabilitat exclusiva del contractista.
Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant de vianants
com motoritzat) el contractista ha de sol∙licitar de la Direcció Facultativa l’autorització oportuna i la
realització de les gestions necessàries davant l’organisme competent (guàrdia urbana, Ministeri de Foment,
Generalitat, etc.).
Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de
l’obra i tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals, tancaments, marques viàries,
balises reflectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideren despeses incloses en els preus
unitaris del projecte.
La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri de Foment, etc.)
en la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el Contractista d’aquesta responsabilitat,
només en els casos que la direcció facultativa hagi rellevat el contractista en les seves funcions de direcció de
treballs.
La DIRECCIÓ FACULTATIVA ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser
considerat com a d’obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.)
La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar per la DIRECCIÓ
FACULTATIVA al Llibre d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan contractant als efectes
oportuns.
10.5. Precaucions especials durant l’execució de les obres
‐Pluges: Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de mantenir sempre en perfectes
condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de conservar i mantenir de manera que no es
produeixin erosions en els talussos adjacents.
‐Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir totes les zones
que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les parts d’obra malmeses s’han d’alçar i reconstruir
a la seva costa, d’acord amb el que s’assenyala en aquestes prescripcions.
‐Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control d’incendis i a les
instruccions complementàries que figuren en les prescripcions tècniques, o que dicta el director. En tot
cas, ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i és responsable
d’evitar la propagació dels que es requereixen per a l’execució de les obres, així com dels danys i perjudicis que
es poden produir.
‐Ús d’explosius: L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els detonadors i els explosius s’ha
de regir per les disposicions vigents que regulen la matèria i per les instruccions especials complementàries que
dicta el director.
Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 m de la carretera o
de qualsevol construcció.
En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i s’ha d’avisar de
la descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents.
L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de treball, durant els
descansos del personal operari al servei de l’obra en la zona afectada per les voladures, i no és permesa la
circulació de persones o vehicles dintre del radi d’acció de les barrinades, des de cinc minuts abans
d’encendre les metxes fins després que hagin esclatat totes.
Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament elèctric a distància, o s’han
d’emprar metxes i detonadors de seguretat.
El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de reconeguda pràctica i perícia

Nota de Secretari Accidental (Corominas Baig,Arcadi): Aquest Projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia 26/2022, d'11 de març; i ha estat Aprovat
Definitivament mitjançant Decret de l'Alcaldia 2022/59, de 17 de maig. El Secretari Acctal

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_TEXT REFOS PROJECTE EXECUTIU PLAÇA
JOAN SANGENIS_16052022

SIGNATURES

ALTRES DADES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Codi per a validació: FACZI-UJ7U9-FANS7
Pàgina 34 de 170

ESTAT

1.- Secretari Accidental de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 18/05/2022 10:52

SIGNAT
18/05/2022 10:52

en aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relació amb la possibilitat que correspon a
aquestes operacions.
El contractista ha de subministrar i col∙locar els senyals necessaris, per advertir al públic del seu treball amb
explosius. L’emplaçament i estat de conservació ha de garantir, sempre, la perfecta visibilitat.
Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels danys que es puguin
produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc.
Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en conseqüència
no són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art. 132 del Reglament general de
contractació de l’Estat
Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques preventives.
El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es puguin produir.
10.6. Obres de condició especial
Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur índole particular,
requereixen especial cura, poden designar‐se tres o més especialistes acreditats perquè el contractista triï el
que ha d’executar‐la, sempre que el preu que compti els esmentats especialistes estigui dintre del quadre
de preus que acompanya al projecte amb un marge d’un 5% a favor del contractista, en concepte
d’indemnització per despeses generals.
Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals requereix condicions
especials.
Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error o
contràriament a les bones normes de la construcció, ordres rebudes o que no s’ajusta al projecte, l’ha de
demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que això ocasioni aniran al seu
compte.
Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs d’una manera
essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar‐ se, el contractista pot reparar‐la fins a deixar‐
la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, la peça o element, el desmèrit que pugui tenir a judici
del director.
La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el seu criteri
qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver‐hi en el projecte.
Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i reposat abans de començar els treballs a què fa
referència.
Article nº11. CONTROL DE QUALITAT
11.1. Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en les
condicions i freqüència que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i
normes oficials. Si no està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de procedir segons determina el
Director.
11.2. Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es realitzin
quantes proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i bona
execució de l'obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en aquest plec. El Contractista està
obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al
seu càrrec, totes les despeses que es puguin originar fins un import màxim de l'1% del pressupost de l'obra.
11.3. De les proves realitzades s'ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de l'obra.
11.4. En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d’acudir a un Laboratori oficial
designat pel Director, perquè les efectuï.
Article nº12. MODIFICACIONS DEL PROJECTE
12.1. No s'admet cap variació sobre l'obra definida en el projecte ni sobre l'execució establerta en el
programa de treball, sense l'autorització escrita del Director de l'obra. Qualsevol dubte, deficiència o
omissió al projecte ha de ser aclarida pel Contractista abans de començar les unitats d’obra a què es
refereixi.
12.2. L'Administració pot, durant l'execució de les obres, suprimir la realització d'alguns treballs o afegir‐
ne altres no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de Contracte
no disminueixin o sobre pugin més d'un vint per cent del total de l'obra contractada i en el cas d’excedir‐ne,
sempre que el Contractista hi estigui d'acord.
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12.3. Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d'introduir les
modificacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir totes les condicions
d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o
naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o termini d'execució, el Contractista ha de sol∙licitar per
escrit que es tinguin en compte i l'Administració acordarà el que cregui adient.
12.4. El Contractista pot proposar també modificacions sobre l'obra projectada, degudament justificades al
Director i aquest les resol d'acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a les modificacions hi figura
alguna unitat d’obra, el preu de la qual no compta en el Contracte ni se'n pot deduir, s’ha de
determinar pel sistema de preus contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals que
figuren en el projecte i en tot cas als corresponents a la data de la seva licitació.
12.5. Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat
ordenades expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans d’executar‐les.
12.6. L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres que
cregui convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de l’import total
de la contracta. La contracta en cap cas no podrà pretendre cap segregació.
Article nº13. AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES
13.1. Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el mètode que
especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als amidaments hi ha d’assistir
el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i les reclamacions que cregui oportunes.
13.2. Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d'elements
necessaris per poder efectuar l'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El Contractista ha
d'avisar amb temps suficient al Director perquè pugui prendre les dades necessàries, altrament aquest actua
segons el seu bon criteri i el Contractista ha d'acceptar el resultat.
13.3. Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar‐les en l'obra, en presència del
Director.
13.4. Pel que fa a l'amidament i mesurament de les obres és d'aplicació també tot el que disposen les
prescripcions particulars quant a això.
13.5. Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o pel seu
nombre d'unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al Quadre de preus
corresponent. Per a les unitats noves que poden presentar‐se s'ha d’especificar clarament la forma
d'abonament en convenir‐se el seu preu actual contradictori. En altres casos, s'ha d’estar a l'admès a la
pràctica habitual.

Article nº14. VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES
14.1. Generalitats
Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte i les modificacions
autoritzades.
Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els terminis establerts
en el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació valorada dels treballs realitzats "a
l'origen" previ amidament. La contracta tindrà un termini de vuit dies per examinar‐ho i donar la seva
conformitat i objeccions.
Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els pagaments a què
donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació final per a la confirmació o la
rectificació.
Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als preus
d'execució material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen
contradictòriament. Se'ls ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el Pressupost de Contracta i del
resultat es descompta la baixa obtinguda en la rematada.
Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els pressupostos
parcials d'execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si són resultat de preu
d'unitat d’obra, bé de preu mitjà establert en el projecte. Els preus mitjans establerts corresponen a estudis
previs del terreny o a estimacions d'altres obres realitzades en la mateixa població o contrada. Els percentatges
dels diferents components del terreny s'entenen a risc i ventura del Contractista, sempre que les clàusules
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administratives o el Contracte no especifiquin altra modalitat.
Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol
unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi figurin tots els especificats en la
descomposició o en la descripció dels preus.
14.2. Valoració d’obres defectuoses acceptables
Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions de la
contracta, però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al contractista la rebaixa
que sembli justa en el preu.
El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa i refer‐la, d’acord
amb les expressades condicions.
14.3. Preus contradictoris
Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està compresa a la
contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de les del contracte, s’ha
d’estudiar i convenir‐lo contradictòriament pel següent sistema:
i. El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, sota la seva
signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar‐se a la nova unitat.
ii. El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar.
Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol petita diferència o
error fos salvat per simple exposició i convicció d’una de les parts, i queda així formalitzat el preu contradictori.
Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat que adopti la
resolució que estimi convenient als seus interessos.
14.4. Excés d’obra
El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències entre aquesta i
la pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització.
Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la direcció
facultativa ha estat innecessàriament executada, i sense haver‐ho ordenat.
14.5. Obres incompletes
Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi consten,
segons el quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament acabades no es valoren, i el
contractista les pot acabar completament o renunciar a l’import de les efectuades parcialment. No es pot
pretendre la valoració de cada unitat d’obra fraccionada en forma distinta a la valoració de dit quadre.
En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en insuficiència als
preus del dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus.
14.6. Partides alçades
Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de ser executades
d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les restants, d’acord amb els preus
que figuren al Quadre de Preus, i si es tractés d’unitats d’obra no incloses en dit quadre s’abonaran al preu que
es fixi contradictòriament, prèviament aprovat per la Direcció d’obra.
Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels treballs en les condicions
adequades.
No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses d’aquest índole
són incloses als corresponents preus unitaris.
14.7. Abonaments de provisions
Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que desapareguin de les
obres o es deteriorin poden valorar‐se, al parer del Director, al 75 % del preu que figura en el Quadre de
preus. En cas de rescissió del contracte es paguen per la totalitat del seu valor, sempre que reconeguin les
condicions esmentades.
14.8. Obres imprevistes
Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el volum d’obra
corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, en preus
contradictoris precisos.
El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació del pressupost
d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als preus oficials quedant obligat el
contractista a acceptar‐los.
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14.9. Esgotaments
No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats d’obra
pròpiament dites, per raó de la presència d’aigua o posició, com disminució del rendiment, primes al
personal, botes i vestits d’aigua, etc., els quals es consideren inclosos en els preus de les unitats.
14.10. Mitjans auxiliars
En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars del
constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per a la terminació dels treballs.
Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats per la Direcció
d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat d’obra executada assolís els 4/5 de la
totalitat i mitjançant el pagament del 10% anual del valor en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la
quantitat d’obra executada no assolís la xifra anteriorment esmentada.
En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop acabades les
obres, però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús hagi donat lloc.
Article nº15. OBRES COMPLEMENTÀRIES
15.1. Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no poden preveure's o detallar‐se
suficientment, sinó en el decurs dels treballs.
15.2. S'efectuen d'acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que dóna el
Director. S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte.
Article nº16. SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI
16.1. Si per causa de força major s'han de suspendre totalment o parcialment les obres, el Contractista ho ha
de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o paralització. Sense aquest requisit no
pot tenir‐se en compte per a la pròrroga de termini, encara que fos procedent.
16.2. Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta suspensió pugui
produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha d’atendre entre altres factors, la
pertorbació, el ritme previst de les obres i les seves conseqüències, la utilització de la maquinària, les
instal∙lacions i el personal.
Article nº17. REVISIÓ DE PREUS
17.1. El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol∙licitar augment de preu o
indemnització, llevat que disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables estableixin la clàusula
revisaria, o s'accepti i reguli expressament bé en les clàusules administratives bé en el contracte.
Article nº18. RESCISSIÓ
18.1. Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions
necessàries, es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança.
18.2. En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals pogués
perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No s’abonaran les
provisions que s’haguessin efectuat.
Article nº19. FIANCES
19.1. La contracta, dipositarà a l’Ajuntament l’import, en relació a les obres contractades, que
determini el Plec de Condicions de contracta, i en el termini que aquest indiqui.
19.2. A més d’aquesta fiança, si així s’indiqués, es retindrà en el mateix concepte l’import que s’estableixi per
cadascuna de les liquidacions parcials.
Article nº20. TERMINI D’EXECUCIÓ
20.1. Els treballs començaran dintre dels 15 dies naturals a comptar de la data de la publicació de
l’adjudicació, data des de la qual es començarà a comptar el termini d’execució de les obres compreses en
el present Plec de Condicions.
20.2. Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà imposada una multa
de quantitat a fixar pel Director.
20.3. Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els treballs en la data

Nota de Secretari Accidental (Corominas Baig,Arcadi): Aquest Projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia 26/2022, d'11 de març; i ha estat Aprovat
Definitivament mitjançant Decret de l'Alcaldia 2022/59, de 17 de maig. El Secretari Acctal

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_TEXT REFOS PROJECTE EXECUTIU PLAÇA
JOAN SANGENIS_16052022

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: FACZI-UJ7U9-FANS7
Pàgina 38 de 170

ESTAT

1.- Secretari Accidental de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 18/05/2022 10:52

SIGNAT
18/05/2022 10:52

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga estrictament necessària per part de la
Direcció d’Obra.
20.4. En cas que la Contracta no comencés a reanudar els treballs dintre de les 48 hores següents, es durà a
terme la rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança.
Article nº21. RECEPCIÓ DE LES OBRES
21.1. Trenta dies abans d'acabar‐se les obres, el Contractista ho ha de comunicar per escrit al Director i dintre
el final del següent mes, s’ha de fer la recepció. El Contractista lliura les obres i les rep l'Administració en la
forma reglamentària, sempre que estiguin ben realitzades i en bon estat. De la recepció s'ha d’estendre
Acta, amb tants exemplars com sigui necessari, un dels quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot
fer‐se constar les al∙legacions que s'estimin pertinents. En cas d'incompareixença justificada poden fer‐se
les al∙legacions per escrit en el termini de deu dies.
21.2. En cas de trobar‐se l’obra en estat de recepció, es farà constar així en l’acta i el Director de l’obra donarà
a la contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, fixant‐se termini per
efectuar‐l’ho, expirat el qual es farà nou reconeixement. Les obres requerides en les dites instruccions
seran de compte i càrrec de la contracta.
21.3. Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de fiança, de no
ser que l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà improrrogable.
Article nº22. TERMINI DE GARANTIA
22.1. Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d'un any, salvat d'especificació distinta.
22.2. Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l'obra segons les condicions que fixa el Plec o les
prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui produir‐se en l'obra, a no
ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal ús que haguessin fet els usuaris o Entitat
encarregada de l'explotació. En aquest supòsit té dret al reembossament de l'import dels treballs que
s'hagin de fer per restablir l'obra a les condicions degudes.
Article nº23. DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
23.1. Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després d’haver‐se
acreditat per la Contracta que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots aquells pagaments que es
relacionen amb les obres.
23.2. En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i terrenys, que
hagin ocupat.
Article nº24. LIQUIDACIÓ DE LES OBRES
24.1. Rebudes les obres s’ha de fer l'amidament general i definitiu, amb assistència del Contractista. Per
les parts que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l'execució.
24.2 Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els pressupostos
parcials d'execució material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.
24.3. El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el termini de
trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, s'entén que n'està conforme.
Article nº25. CARÀCTER DEL CONTRACTE.
25.1. Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions tingui,
respecte del seu compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura pública, degudament atorgada amb el
reintegrament corresponent a la Hisenda.
25.2. Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document a
escriptura pública en qualsevol estat de l’obra.
25.3. Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les altres
contribucions, impostos i arbitris.
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1. GENERALITATS
1.1. UNITATS D’OBRA
La execució, control, amidament i abonament de les diferents unitats d’obra es regiran per l’article
corresponent del present Plec.
Totes les operacions, dispositius i unitats d’obra seran adequats a la seva execució i característiques al objecte
del projecte, i s’entén que seran d’una qualitat adequada dins de la seva classe, pel que hauran de garantir
unes característiques idònies de durabilitat, resistència i acabat.
En conseqüència, encara que no siguin objecte de menció específica en el present Plec, totes les unitats d’obra
s’executaran seguint criteris constructius exigents, podent requerir la Direcció d’Obra quantes proves i assaigs
de control estimi pertinents a l’efecte.
Totes les especificacions relatives a definició, materials, execució, amidament i abonament de les diferents
unitats d’obra vindran regulades per les de la corresponent unitat dels Plecs Generals vigents en quants
aspectes no quedin específicament concretats en el present Plec. La concreció de les característiques no
definides correspon a la Direcció d’obra.
1.2. ASSAIGS
El Director de les obres senyalarà la classe i número d’assaigs a realitzar pel control de la qualitat dels
materials i del les unitats d’obra executades, sent de compte del Contractista el seu abonament fins a un màxim
d’un u (1%) per cent del PEM.
Els materials i unitats o parts d’unitat d’obra precisos per proves de control de qualitat no es consideren,
efectes d’amidament com a obra executada, havent de ser reposats en cas d’obtenir els elements d’obra ja
acabats.
No es computaran com a despeses les derivades del control de qualitat d’unitats que, com a conseqüència
del mateix, donessin resultat negatiu per incorrecta execució o ús de materials inadequats. De no efectuar‐se
els assaigs per medis propis i directament per la Direcció de les Obres, el pagament dels citats assaigs al
laboratori executant es portarà a terme pel Contractista, a qui rescabalarà l’Administració per imputació al u
(1%) per cent indicat valorat segons els criteris anteriors.
Els procediments d’assaig s’ajustaran a normes oficials, i per part del Contractista no es podrà exigir
responsabilitat ni indemnització, ni es podrà adduir com a causa justificada de demora en l’execució, l’ús de
mètodes d’assaig convencionals si s’efectuen amb la deguda diligència. Per això, el Contractista formalitzarà
dia a dia una petició d’assaigs a executar per conclusió de talls o amb reconeixement durant la seva execució,
per al dia o dies successius, de manera que per la Direcció d’obra o organització en qui delegui
s’organitzi el control, amb comunicació al Contractista.
Per la Direcció de l’obra, no es consideraran vàlids els resultats obtinguts per els seus medis propis o els per ella
assenyalats. D’aquesta manera no seran acceptats els resultats obtinguts per medis de control del
Contractista en cas de discrepància amb els de la Direcció de l’obra. La elucidació d’aquests casos, i a
iniciativa del Contractista, s’efectuarà per laboratoris oficials o acceptats per la Direcció de les obres. Si
d’aquests nous assaigs resultarà l’acceptació del material o unitat d’obra,
l’Administració vindria obligada a la consideració dins del ú per cent (1%) del Pressupost d’Execució de
Material o l’abonament, cas d’haver‐se sobrepassat, d’ambdós assaigs, amb els criteris abans indicats.
2. TREBALLS PRELIMINARS
2.1. DEMOLICIONS D’OBRA DE FÀBRICA DE QUALSEVOL TIPUS
2.1.1.Definició
Es defineix la unitat d’obra com l’eliminació de totes les obres de fàbrica que obstaculitzin la execució de
l’Obra o que sigui necessari fer desaparèixer per donar per acabada la execució de la mateixa.
Les operacions que inclou l’execució de les demolicions són les següents:
- Treballs de preparació i protecció.
- Enderroc, fragmentació o desmuntatge.
- Trossejat del material d’enderroc per al seu transport, en el seu cas.
- Retirada i dipòsit dels materials procedents de la demolició.
2.1.2. Execució
Les operacions d’enderroc s’efectuaran, amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de
seguretat suficients i evitar danys a les construccions existents, d’acord amb el que sobre el particular ordeni
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el Director d’Obra, qui designarà i marcarà els elements que hagi de conservar intactes i les precaucions a
adoptar en els casos en que hagi de desmuntar‐se els elements constructius per la seva posterior utilització.
Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones
pròximes a l’obra.
Els materials que resultin de les demolicions i que no hagin de ser utilitzats en obra seran retirats a un costat
i transportats posteriorment a abocador.
Els materials de demolició que hagin de ser utilitzats a l’obra es netejaran, acopiaran i transportaran en la
forma i als llocs que assenyali el Director d’Obra.
Amidament i abonament
Les demolicions s’amidaran i abonaran per:
- Metres cúbics (m3) d’enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.
- Metres cúbics (m3) d’enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
- Metres cúbics (m3) de demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó,
amb un gruix de 20 cm. de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.
- Metres cúbics (m3) de demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
- Tona (Tn) de retirada d' elements metàl∙lics, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.
- Tona (Tn) de retirada de carbó actiu amb mitjans manuals i mecànics, transport fins abocador i tractament.
- Metre (m) de tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20
cm.
L'abonament es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre de Preus del pressupost.
3. MOVIMENT DE TERRES
3.1. EXCAVACIÓ EN RASES I POUS
3.1.1. Definició
Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per obrir rases i pous. La seva execució inclou les
operacions d’excavació, possibles esgotaments, anivellació i evacuació del terreny i la càrrega sobre camió
dels productes obtinguts de l’excavació o aplec en obra en el lloc destinat a tal fi.
3.1.2. Execució de les obres
El Contractista notificarà al Director de les Obres, amb l’antelació suficient, el començament de qualsevol
excavació, a fi de que aquesta pugui efectuar els amidaments necessaris sobre el terreny inalterat. El
terreny natural adjacent al de l’excavació no es modificarà ni remourà sense autorització del Director de les
Obres.
Una vegada efectuat el replanteig de les rases o pous, el Director de les Obres autoritzarà l’inici de les obres
d’excavació. L’excavació continuarà fins arribar a la profunditat assenyalada en el Projecte i obtenir una
superfície ferma i neta a nivell o esglaonada, segons s’ordeni. No obstant, el Director de les Obres podrà
modificar tal profunditat si, a la vista de les condicions del terreny, ho estima necessari a fi d’assegurar una
fonamentació satisfactòria.
Es vigilaran amb detall les franges que voregen l’excavació, especialment si al seu interior es realitzen treballs
que exigeixin la presència de persones.
També estarà obligat el Contractista a efectuar l’excavació de material inadequat per la fonamentació, i la seva
substitució per material apropiat, sempre que ho ordeni el Director de les Obres.
Per l’excavació de terra vegetal es seguirà el que indica l’article corresponent del present Plec.
Es prendran les precaucions necessàries per impedir la degradació del terreny del fons d’excavació en l’
interval de temps que hi ha mitjançant l’excavació i l’execució de la fonamentació o obra de que es tracti.
S’estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria medi ambiental, de seguretat i salut, i
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.1.3. Drenatge
Quan aparegui aigua a la secció que s’estan excavant, s’utilitzaran els medis i instal∙lacions auxiliars
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necessàries per esgotar‐la. L’esgotament des de l’interior d’una fonamentació haurà de ser realitzat de forma
que no provoqui la segregació dels materials afectats. El Contractista sotmetrà a l’aprovació del Director
de les Obres els plànols de detall i demés documents que expliquin i justifiquin els mètodes de construcció
proposats.
3.1.4. Talussos
En el cas de que els talussos de la secció, executats d’acord amb els plànols i ordres del Director de les
Obres, resulten inestables i, per tant, donin origen a despreniments abans de la recepció definitiva de les
obres, el Contractista eliminarà els materials despresos.
3.1.5. Neteja del fons
Els fons de les excavacions es netejaran de tot el material solt o fluix i les seves esquerdes i clivelles es
reompliran adequadament. Així mateix, s’eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats
excessivament prims. Quan els fonaments recolzin sobre material cohesiu, l’excavació dels últims trenta
centímetres (30 cm) no s’efectuarà fins moments abans de construir aquells, i prèvia autorització del Director
de les Obres.
3.1.6. Excessos inevitables
Els sobreamples d’excavació necessaris per la execució de l’obra hauran d’estar contemplats en el Projecte,
o en el seu defecte, aprovats, en cada cas, pel Director de les Obres.
3.1.7. Toleràncies de les superfícies acabades
El fons i parets laterals de les seccions acabades tindran la forma i dimensions exigides en els Plànols, amb les
modificacions degudes als excessos inevitables autoritzats, i s’hauran de refinar fins aconseguir una diferència
inferior a cinc centímetres (+‐ 5 cm) respecte de les superfícies teòriques.
Les sobreexcavacions no autoritzades s’hauran de reomplir d’acord amb les especificacions definides pel
Director de les Obres, no sent aquesta operació d’abonament dependent.
3.1.8. Amidament i abonament
L’excavació a la rasa s’abonarà per metres cúbics (m3) deduïts a partir de les seccions en planta i de la
profunditat executada. Se abonaran els excessos autoritzats i inevitables.
El preu inclou el conjunt d’operacions i talls necessaris per la complerta execució de la unitat.
No seran d’abonament els excessos d’excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per reconstruir la secció
tipus teòrica, per defectes imputables al Contractista, ni les excavacions i moviments de terra
considerats en altres unitats d’obra.
Les mateixes especificacions es prescriuen per l’excavació manual en rasa.
L'esgotament i drenatges necessaris seran a càrrec del Contractista així com el transport dels productes
sobrants a l'abocador o al seu lloc d'utilització. L'esgotament s'estendrà des de l'inici de l'excavació fins al
moment en què deixi de ser necessari per a l'execució de les obres.
L'abonament es realitzarà segons els preus que figuren en els Quadres de Preus.
3.2. REBLERT EN RASES
3.2.1. Condicions generals
Abans d'estendre el material es procedirà a l'esbrossada i extracció de la terra i matèria vegetal de tot tipus
en la zona que haurà de rebre el terraplè o rebliment i a la compactació al 98% PM de la fonamentació del
mateix o del fons de la rasa.
El material de reblert, de qualitat i condicions d'humitat previstos en l’apartat 3.2, s'estendrà per capes de
gruix 25 cm, i en tot cas no superior a 30 cm. Els materials a emprar seran de les excavacions i,
excepcionalment, procedents de préstec.
Si sobre el terreny sobre el qual s'ha de construir el rebliment existeixen corrents d'aigua superficials o
subterrànies, es desviaran les primeres i es captaran i conduiran les últimes fora de l’àrea de fonamentació
del terraplè abans de començar la seva execució. Aquestes obres s'executaran d'acord a les instruccions de la
Direcció d'Obra.
Si el terraplè s'ha d'executar sobre capes d'argiles toves i/o expansives o sòls susceptibles de canvis de volum
per canvis d'humitat es procedirà prèviament a la seva estabilització o substitució.
3.2.2. Amidament i abonament
L'amidament i abonament es realitzarà per:
‐ Metres cúbics (m3) de terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa, i compactat,
mesurat per diferència entre els perfils agafats abans de començar els treballs d'esbrossada i perfils finals un
cop compactat el reblert segons la secció tipus teòrica.
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‐ Metres cúbics (m3) de terraplenat amb sorra procedent de préstec, estesa i compactat, mesurat per
diferència entre els perfils agafats abans de començar els treballs d'esbrossada i perfils finals un cop
compactat el reblert segons la secció tipus teòrica.
La contracta es proveirà al seu càrrec les zones de préstec i els materials de préstec després de convenir
amb els propietaris de les esmentades zones les condicions en què s'hagin de realitzar les excavacions. Tal
decisió, així com la de l'elecció de la zona de préstec, serà sotmesa al criteri de la Direcció d'Obra.
El primer preu assenyalat comprèn l'excavació al lloc del préstec, el transport, l'allisada de superfície,
compactacions, humectacions, estrebades, esgotaments, talls, desguassos i refinat de totes les superfícies,
així com el subministrament, manipulació i ús dels materials, maquinària i mà d'obra necessàries perquè l'obra
realitzada sigui aprovada per la Direcció d'Obra.
De manera particular inclou el cànon de préstec, el condicionament del mateix per deixar‐lo en les
mateixes condicions inicials, la càrrega del préstec sobre camió, el transport al seu lloc d'utilització, l'estesa,
la humectació i compactació al 98% PM. en tongades de 25 cm. Cas que el material a emprar en el
rebliment procedeixi de les excavacions realitzades en altres punts de l'obra, s'entén inclosa en el preu la
càrrega en el lloc de disponibilitat de material i el seu transport fins el lloc d'utilització. També s'entenen
incloses les operacions de garbellat i selecció del material, manual o mecànicament, per assolir les
condicions referents als materials de reblert consignades en l’apartat.
3.3. GRAVES PER A DRENATGE
Abans d'estendre el material es procedirà al refinat de les parets i fons de rasa per evitar contaminacions del
material aportat.
El material constituent de la base de grava de les canonades i estació de bombeig, de qualitat i condicions
d'humitat previstos, s'estendrà en una sola tongada. El vessament es farà directament des del camió o bé
mitjançant pala carregadora, mai s'abocarà des del costat de la rasa.
Si la base de grava s'ha d'executar sobre capes d'argiles toves i/o expansives o sòls susceptibles de
canvis de volum per canvis d'humitat es procedirà prèviament a la seva estabilització o substitució.
En cas de que es tingui la necessitat d'acopiar el material a obra la zona d'acopi es proposarà prèviament
al Director de l’obra per tal de que aquest l'autoritzi en funció de les seves possibilitats de contaminació i
alteració del material.
3.3.1. Amidament i abonament
L'amidament i abonament es realitzarà per metres cúbics (m3) de subministrament i col∙locació de base
de grava, mesurat segons les definicions dels Plànols.
La contracta es proveirà al seu càrrec les pedreres de subministrament de material i els materials de
préstec. Abans de la seva col∙locació a l'obra caldrà que el Contractista proposi a la Direcció de les Obres
el material que vol col∙locar mitjançant la presentació dels assaigs convenients que justifiquin la seva deguda
qualitat.
L'abonament es realitzarà aplicant els preus dels Quadres de Preus del pressupost.
El preu assenyalat compren la compra del material, el transport, l'allisada de superfície, compactacions,
humectacions, estrebaments, esgotaments, atalls, desguassos i refí de totes les superfícies, així com el
subministrament, manipulació i ús dels materials, maquinària i mà d'obra necessàries perquè l'obra
realitzada sigui aprovada per la Direcció d'Obra.
3.4. AFERMATS
3.4.1. Tot‐u natural
3.4.1.1. Definició
Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora:
‐ La preparació de la superfície d'assentament.
‐ El subministrament, transport i dosificació del material.
‐ L'extensió, humectació i compactació de cada una de les tongades.
‐ Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a la correcta execució
d'aquesta unitat d'obra.
+Extensió de tongada
La capa de subbase s'estendrà en una única tongada. L'equip emprat per al seu estès haurà d'ésser aprovat
pel Director de l'Obra.
+Densitat.
La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al noranta vuit per cent (98%) de la
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màxima obtinguda a l'assaig "Proctor Modificat", segons la Norma NLT 108/76.
A vorals s'exigirà també el noranta vuit per cent (98%) de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat.
+Toleràncies geomètriques de la superfície acabada.
Es comprovaran les cotes de replanteig de l'eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovarà l'amplada i
pendent de la secció transversal.
A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte la
disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc.
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 20 mm en cap punt.
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m aplicada
tant paral∙lela com normalment a l'eix de la carretera.
+ Carrega amb placa i altres especificacions.
Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002.
+Control de qualitat.
Complementàriament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present:
a) CONTROL DE PRODUCCIÓ.
Es realitzaran els següents assaigs:
Cada dia:
‐ 1 Proctor modificat , segons NLT 108/76.
‐ 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72.
‐ 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72.
Cada 5000 m3 de material produït:
‐ 1 CBR, segons NLT 111/78.
‐ 1 límit líquid, segons NLT 105/72.
‐ 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72.
‐ 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86.
‐ 1 desgast de Los Angeles, segons NLT 149/72.
b) CONTROL D’EXECUCIÓ:
Es considera com a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs distribuïts
aleatòriament.
‐ 6 determinacions d'humitat natural, segons NLT 102/72 (*).
‐ 6 determinacions de densitat "in situ", segons NLT 109/72 (*).
‐ 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86.
(*) Es podran emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director d'Obra, sempre que s'hagin realitzat
assaigs previs i s'hagi aconseguit establir una correspondència raonable.
+Criteris d'acceptació o refús del lot.
La densitat mitja de cada lot serà superior al 98% de la densitat Proctor modificada. S'admetrà com a
màxim dues mesures que essent inferiors al 98% superin el 95% de la densitat Proctor modificada.
3.4.1.2. Amidament i abonament
El tot‐u natural s'abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb arranjament a les
seccions tipus assenyalades als Plànols.
No seran d'abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l'aplicació de la compensació de la
minva de gruixos de capes subjacents.
3.4.2. Tot‐u artificial
3.4.2.1. Definició
Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora:
‐ La preparació i comprovació de la superfície d’assentament.
‐ L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada.
‐ Refí de la superfície de la última tongada.
‐ Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execució d’aquesta
unitat d’obra.
‐ Extensió de tongada.
La capa de tot‐u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès haurà d’ésser
aprovat pel Director de l’Obra.
+Densitat.
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La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la màxima obtinguda a
l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76.
+ Toleràncies geomètriques de la superfície acabada.
Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovarà l’ amplada
i pendent de la secció transversal.
A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte la
disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc.
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt.
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m aplicada
tant paral∙lela com normalment a l’eix de la carretera.
+Carrega amb placa i altres especificacions..
Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002.
+Control de qualitat.
Complementàriament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present:
a ) CONTROL DE PRODUCCIÓ
Es realitzaran els següents assaigs:
Cada dia:
‐ 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76.
‐ 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72.
‐ 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72.
Cada 5000 m3 de material produït:
‐ 1 Índex de llànties segons NLT 354/74.
‐ 1 Límit líquid, segons NLT 105/72.
‐ 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72.
‐ 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86.
Cada 15000 m 3 de material produït:
‐ 1 Desgast de Los Angeles, segons NLT 149/72.
b ) CONTROL D’EXECUCIÓ.
Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs distribuïts
aleatòriament.
‐ 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*).
‐ 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*).
‐ 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86.
(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que s’hagin realitzat
assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable.
+ Criteris d’acceptació o refús del lot.
La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat. S’admetrà com a màxim
dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat Proctor modificada.
3.4.2. Amidament i abonament
El tot‐u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb arranjament a les
seccions tipus assenyalades als Plànols.
No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la compensació de la
minva de gruixos de capes subjacents.
4. DRENATGES I OBRES DE FÀBRICA
4.1. CUNETES REVESTIDES DE FORMIGÓ
4.1.1.Definició i condicions de les partides d'obra executades
4.1.1.1. Definició:
Formació de cuneta de diferents seccions, revestida de formigó.
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
‐ Excavació de les terres
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‐ Muntatge i col∙locació dels elements de l'encofrat, inclòs el pintat de les superfícies interiors de l'encofrat
amb un producte desencofrant, tapat dels junts entre peces, col∙locació dels dispositius de sujecció i
travament, aplomat i desmuntatge, retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
‐ Revestiment de la cuneta amb formigó
‐ Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la
partida d'obra
4.1.1.2. Condicions generals:
La cuneta ha de tenir la forma i dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les determinades per la
DF.
Ha de tenir el pendent especificat a la DT, o en el seu defecte, el que especifiqui 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 elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a
garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les
accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonat i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es
faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament
superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb
desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col∙locació
d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de
formigonat, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar
solidàriament.
No s'ha d'utilitzar gas‐oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base
de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts.
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops ni sotragades.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han
d'anar degudament travats en tots dos sentits.
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del
formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització
de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.
En l'execució del formigonat s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial
les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició.
La superfície de l'element ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. El formigó col∙locat no ha de
tenir disgregacions o buits a la massa.
Ha de tenir els junts de retracció i dilatació especificades en la DT o, en el seu defecte, indicades
per la DF.
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
El gruix del revestiment de formigó no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.
4.1.2. Condicions del procés d'execució
No s'ha de treballar si plou, neva o fa 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.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de suspendre els
treballs i avisar a la DF.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
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No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les
lectures topogràfiques.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. L'operació de càrrega s'ha de
fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció.
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix sense soscavar.
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.
Abans de formigonar s'ha de comprovar l'anivellament, l'aplomat i la solidesa del conjunt.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col∙locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que
s'han d'utilitzar.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes,
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonat passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de
l'encofrat.
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries
mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El formigonat 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.
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 d'interrompre el formigonat 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 en obra abans de començar l'adormiment. La seva temperatura ha de ser superior a
5°C.
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 condicionats per a protegir la capa
construïda.
S'han de disposar junts transversals de formigonat al final de la jornada, o quan s'hagi produït una
interrupció del formigonat 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
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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.
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès.
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.
En el cas que no hi hagi una il∙luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonat 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 formigonat, 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 7 dies de l'acabat de la capa i mai abans de que el formigó hagi
assolit el 80% de la resistència exigida als 28 dies.
4.1.3. Unitat i criteris d'amidament
m de llargària mesurat sobre el terreny.
4.1.4. 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 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2‐IC: Drenaje superficial.
4.2. PARETS PER A POUS
4.2.1. Definició i condicions de les partides d'obra executades
4.2.1.1. Definició:
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col∙locació dels
elements complementaris.
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou:
‐ Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i
eventualment, esquerdejat exterior
‐ Peces prefabricades de formigó agafades amb morter
‐ S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.
‐ Bastiment i tapa
‐ Graó d'acer galvanitzat
‐ Graó de ferro colat
‐ Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió L'execució de la unitat d'obra inclou les
operacions següents:
+Parets:
‐ Comprovació de la superfície de recolzament
‐ Col/locació de les peces agafades amb morter
‐ Acabat de les parets, en el seu cas
‐ Comprovació de l'estanquitat del pou
+En el bastiment i tapa:
‐ Comprovació de la superfície de recolzament
‐ Col∙locació del morter d'anivellament
‐ Col∙locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
+En el graó:
‐ Comprovació i preparació dels punts d'encastament
‐ Col∙locació dels graons amb morter
+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
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‐ 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
4.2.1.2. Condicions generals:
+ Paret per a pou:
‐ El pou ha de ser estable i resistent.
‐ Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han d'anar
reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.
‐ Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix.
‐ Els junts han d'estar plens de morter.
‐ El nivell del coronament ha de permetre la col∙locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.
‐ La superfície interior ha de ser llisa i estanca.
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció.
Toleràncies d'execució:
‐ Secció interior del pou: ± 50 mm
‐ Aplomat total: ± 10 mm
+ Paret de peces prefabricades de formigó:
‐ La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades a
sobre d'un element resistent.
‐ La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.
+ Paret de maó:
‐ Els maons han d'estar col∙locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
‐ La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.
‐ La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i
acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland.
‐ El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegós.
Gruix dels junts: <= 1,5 cm
Gruix de l'arrebossat i el lliscat: <= 2 cm Toleràncies d'execució:
‐ Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m
‐ Gruix de l'arrebossat i el lliscat: ± 2 mm
+ Paret exterior acabada amb un esquerdejat exterior:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret.
Gruix de l'esquerdejat: <= 1,8 cm
+ Bastiment i tapa:
‐ El bastiment col∙locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades
prèviament amb morter.
‐ Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
‐ L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del
pou.
‐ La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que
puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
‐ Un cop col∙locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal
autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
‐ Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
‐ La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu
pendent.
Toleràncies d'execució:
‐ Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
‐ Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
‐ Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm
+ Graó:
‐ El graó col∙locat ha de quedar anivellat i paral∙lel a la paret del pou.
‐ 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.
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‐ Llargària d'encastament: >= 10 cm
‐ Distància vertical entre graons consecutius: <= 35 cm
‐ Distància vertical entre la superfície i el primer graó: 25 cm
‐ Distància vertical entre l'últim graó i la solera: 50 cm Toleràncies d'execució:
‐ Nivell: ± 10 mm
‐ Horitzontalitat: ± 1 mm
‐ Paral∙lelisme amb la paret: ± 5 mm
+ Junt d'estanquitat:
‐ El connector ha de tenir les dimensions adequades a la canonada utilitzada.
‐ La unió entre el tub i el pericó ha de ser estanca i flexible.
4.2.2. Condicions del procés d'execució
4.2.2.1.Condicions generals:
El procés de col∙locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al
material.
+ Paret per a pou:
‐ Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.
+ Paret de peces prefabricades de formigó:
‐ La col∙locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.
+ Paret de maó:
‐ Els maons per col∙locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
‐ L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
‐ Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre.
‐ El lliscat s'ha de fer en una sola operació.
+ 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 del pericó 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 de collar amb clau dinamomètrica.
4.2.3. Unitat i criteris d'amidament
4.2.3.1. Elements complementaris:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.2.3.2. Paret per a pou:
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.
4.2.4. 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.
4.3. VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ
4.3.1. Definició i condicions de les partides d'obra executades
4.3.1.1. Definició:
Formació de vorada amb materials diferents. S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Vorada o gual de pedra o formigó col∙locat sobre base de formigó
- Vorada o gual de pedra o formigó col∙locada sobre esplanada compactada.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
+ Col∙locació sobre base de formigó:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col∙locació del formigó de la base
- Col∙locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
+ Col∙locació sobre esplanada compactada:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
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‐ Col∙locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
4.3.1.2. Condicions generals:
L'element col∙locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col∙locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó.
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
4.3.2. Condicions del procés d'execució
4.3.2.1. Condicions generals:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
4.3.2.2. Col∙locació sobre esplanada compactada:
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista.
4.3.2.3. Col∙locació sobre base de formigó:
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una
massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions
explícites de la DF.
Les peces s’han de col∙locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la
superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
4.3.3. Unitat i criteris d'amidament
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.3.4. Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5. PAVIMENTS
5.1. PAVIMENTS DE PANOT
5.1.1. Definició i condicions de les partides d'obra executades
5.1.1.1. Definició:
Formació de paviments de panot.
S'han considerat els casos següents:
- Paviments de panot col∙locats a l'estesa amb sorra‐ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra
- Paviments de panot col∙locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
+ En la col∙locació a l'estesa amb sorra‐ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col∙locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col∙locació de la sorra‐ciment
- Col∙locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície
- Confecció i col∙locació de la beurada
+ En la col∙locació a truc de maceta amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col∙locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col∙locació de la capa de morter
- Humectació de les peces per col∙locar
- Col∙locació de les peces
- Humectació de la superfície
‐ Confecció i col∙locació de la beurada
5.1.1.2. Condicions generals:
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El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials.
Les peces han d'estar col∙locades a tocar i alineades.
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han
d'estar el més prop possible dels junts de contracció de la base.
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents
en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir
una esfera de 15 mm de diàmetre
Pendent transversal: >= 2% Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
- Replanteig: ± 10 mm
5.1.2. Condicions del procés d'execució
5.1.2.1. Condicions generals:
S'han de col∙locar començant per les vorades o els murets.
Una vegada col∙locades les peces s'ha d'estendre la beurada.
No s'ha de trepitjar després De que s’hagi abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.
5.1.2.2. Col∙locació amb morter i junts reblerts amb beurada:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Les peces per col∙locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
5.1.3. Unitat i criteris d'amidament
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
5.1.4. Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.2. PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
5.2.1. Definició i condicions de les partides d'obra executades
5.2.1.1. Definició:
Mescla bituminosa col∙locada i compactada
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla bituminosa en fred, col∙locada a la temperatura ambient.
- Mescla bituminosa contínua o discontínua en calent, col∙locada a temperatura superior a la de l'ambient.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Estesa de la mescla bituminosa
- Compactació de la mescla bituminosa
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat
5.2.1.2. Condicions generals:
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions.
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. Ha de tenir el pendent transversal que
s'especifiqui a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge

Nota de Secretari Accidental (Corominas Baig,Arcadi): Aquest Projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia 26/2022, d'11 de març; i ha estat Aprovat
Definitivament mitjançant Decret de l'Alcaldia 2022/59, de 17 de maig. El Secretari Acctal

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_TEXT REFOS PROJECTE EXECUTIU PLAÇA
JOAN SANGENIS_16052022

SIGNATURES

ALTRES DADES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Codi per a validació: FACZI-UJ7U9-FANS7
Pàgina 53 de 170

ESTAT

1.- Secretari Accidental de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 18/05/2022 10:52

SIGNAT
18/05/2022 10:52

sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT‐159).
+ Mescla bituminosa en calent:
La capa acabada ha de complir els mateixos valors de l'Índex de Regularitat Internacional (IRI) que els
demanats per la superfície existent abans d'estendre la capa, especificats anteriorment.
+ Mescla bituminosa discontínua en calent:
El gruix de la capa no ha de ser inferior, a cap punt, al 100% del previst a la secció tipus de la DT
L'amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la secció‐tipus.
+ Mescla bituminosa contínua en calent:
El gruix d'una capa no ha de ser inferior al previst per a ella a la secció‐tipus.
L'amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la secció‐tipus.
Toleràncies d'execució:
‐ Gruix de la capa base: >= 80% del gruix teòric
‐ Gruix de la capa intermèdia: >= 90% del gruix teòric.
‐ Nivell de la capa de rodament: ± 10 mm
‐ Nivell de les altres capes: ± 15 mm
+ Mescla bituminosa en fred:
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa textura,
densitat i acabat que la resta de la capa.
Toleràncies d'execució:
‐ Gruix del conjunt: >= 90% del gruix teòric
‐ Planor de la capa de rodament: ± 5 mm/3 m
‐ Planor de les altres capes: ± 8 mm/3 m
‐ Nivell de la capa de rodament: ± 10 mm
‐ Nivell de les altres capes: ± 15 mm
5.2.2. Condicions del procés d'execució
5.2.2.1. Condicions generals:
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar‐se té les
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 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.
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir restes de
fluïdificant o aigua a la superfície.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major
continuïtat possible.
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament.
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T1 o amb superfícies per
estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos
necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.
Als demés casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la
primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar una junta
longitudinal.
La mescla s'ha de col∙locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua estigui encara calenta,
si la mescla es en calent, i en condicions de ser compactada.
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de piconatge
per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior.
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció
s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de
cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que
els longitudinals quedin a un mínim de 15 cm un de l'altra.
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats, abans de
permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals de les capes de rodament s'han de piconar
transversalment, disposant els recolzaments necessaris per al corró.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua sobre la
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superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la DF.
5.2.2.2. Mescla bituminosa en fred:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. Els junts han de tenir la
mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.
La compactació s'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les
possibles irregularitats s'han de corregir manualment.
5.2.2.3. Mescla bituminosa contínua en calent:
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part
integrant de l'obra en construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i
si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de
control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions
Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la
mescla bituminosa en calent. El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte el Director
d'Obra, ha d'indicar les mesures a prendre per restablir una regularitat superficial
acceptable i, si s'escau, reparar les zones danyades.
Els valors a complir han de ser els següents:
‐ Per tot‐u artificial: Segons taula 510.6 de l'apartat 7.4 de l'article 510 de la norma PG3/75 MOD7
‐ Per materials tractats amb ciment (sòl‐ciment i grava‐ciment): Segons la taula 513.8 de l'apartat 7.4 de
l'article 513 de la norma PG3/75 MOD7
‐ Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, en ferms de nova construcció: Segons la taula
542.15 de l'apartat 7.3 de l'article 542 de la norma PG3/75 MOD7
‐ Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, en ferms rehabilitats. estructuralment: Segons la
taula 542.16 de l'apartat 7.3 de l'article 542 de la norma PG3/75.
Sobre aquesta capa s'ha d'executar un reg d'imprimació o un reg d'adherència segons correspongui
depenent de la seva naturalesa.
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran d'eliminar
mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del
Director d'Obra.
S'ha de comprovar especialment que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments
aplicats, no queden restes d'aigua a la superfície, i també, si ha transcorregut molt de temps des de la seva
aplicació, s'ha de comprovar que la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de
forma perjudicial, en cas contrari, el Director d'Obra ha de poder ordenar l'execució d'un reg d'adherència
addicional.
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense
segregacions ni arrossegaments, i amb un espessor tal que, una vegada compactada, s'ajusti a la rasant i
secció transversal indicades als Plànols del Projecte, amb les toleràncies següents:
- Per a capes intermèdies, la superfície acabada no pot diferir de la teòrica en més de 10 mm;
- Per a capes de base, la superfície acabada no pot diferir de la teòrica en més de 15 mm.
L'amplada mínima i màxima d'extensió s'ha de definir al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, al seu
defecte, pel Director d'Obra. Si a l'estenedora s'acoblessin peces per augmentar la seva amplada, aquestes
hauran de quedar perfectament alineades amb les originals.
L'alimentació de les estenedores s'ha de fer de manera que tinguin sempre aglomerat romanent, iniciant el
seu ompliment amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material.
L'estesa de la mescla no s'ha de fer en cap cas a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de
compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites.
La DF ha de poder limitar la velocitat màxima d'estesa en funció dels mitjans de compactació existents.
Les maniobres de parada i arrencada de les estenedores s'han de fer sincronitzant la velocitat idònia
d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla.
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al
mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar
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verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical en tot el seu espessor.
Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència, deixant trencar l'emulsió
suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar la junta i estendre la següent franja contra ella.
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura
ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si l'espessor de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en
aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder
augmentar aquests límits. Tampoc es permet la posta en obra de MBC. en cas de pluja.
La compactació s'ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en funció dels resultats del tram de
prova; s'ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la màxima prescrita en la fórmula de
treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; i s'ha de continuar mentre la
temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en la fórmula de treball i la mescla es trobi en
condicions de ser compactada, fins que assoleixi la densitat següent:
‐ Per capes d'espessor igual o superior a 6 cm, la densitat no pot ser inferior al 98% de la densitat de
referència;
‐ Per capes d'espessor no superior a 6 cm, la densitat no pot ser inferior al 97% de la densitat de
referència.
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles
bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la densitat de la tongada fins que l'augment de
la viscositat del betum contraresti una eventual tendència del cautxú a recuperar la seva forma, s'ha de
continuar obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la
mínima establerta a la fórmula de treball, encara que s'hagi assolit prèviament la densitat abans especificada.
Les possibles irregularitats s'han de corregir manualment.
Es poden fer servir compactadores de corrons metàl∙lics, estàtics o vibrants, de pneumàtics o mixtes. La
composició mínima de l'equip ha de ser una compactadora vibratòria de corrons metàl∙lics o mixt, i una
compactadora de pneumàtics.
Tots els tipus de compactadores han de ser autopropulsades, tenir inversors de sentit de la marxa d'acció
suau, i estar dotades de dispositius per la neteja de les seves llantes o pneumàtics durant la compactació
i per mantenir‐los humits en cas necessari.
Les compactadores de llantes metàl∙liques no han de presentar solcs ni irregularitats en aquestes.
Les compactadores vibratòries han tenir dispositius automàtics per eliminar la vibració, a l'invertir el sentit
de la marxa. Les de pneumàtics han tenir rodes llises, en nombre, mida i configuració tals que permetin el
solapament de les marques de les davanteres i les del darrere, i lones protectores contra el refredament dels
pneumàtics.
Les pressions de contacte, estàtiques o dinàmiques, dels diversos tipus de compactadores han de ser
aprovades pel Director d'Obra, i seran les necessàries per aconseguir una compacitat adequada i
homogènia de la mescla en tot el seu espessor, sense produir trencaments de l'àrid, ni enrotllament de la
mescla a la temperatura de compactació.
Als llocs inaccessibles pels equips de compactació normals, es faran servir uns altres de mida i disseny
adequats per la labor que es pretén realitzar i sempre han d'estar autoritzats per la DF.
S'ha de comprovar la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació, verificant:
‐ Que el nombre i tipus de compactadores són els aprovats;
‐ El funcionament dels dispositius d'humectació, neteja i protecció;
‐ El llast, pes total i, si s'escau, pressió d'inflat de les compactadores;
‐ La freqüència i l'amplitud a les compactadores vibratòries;
‐ El nombre de passades de cada compactadora.
Si la superfície està formada per un paviment heterogeni s'han d'eliminar mitjançant fresat els excessos de
lligant i s'han de segellar les zones massa permeables.
A les capes de rodament amb mescles bituminoses drenants s'han d'evitar sempre els junts longitudinals.
5.2.2.4. Mescla bituminosa en calent:
L'estenedora ha d'estar equipada amb un element calefactor per a l'execució del junt longitudinal.
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la fórmula de treball.
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi sense estendre,
a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la fórmula de treball pel l'inici de la
compactació; en cas contrari s'ha d'executar una junta transversal.
On resulti impossible, a judici del Director d'Obra, l'ús de màquines estenedores, la mescla bituminosa en
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calent s'ha de poder posar en obra per altres procediments aprovats per aquest. S'ha de descarregar fora de
la zona on s'hagi d'estendre i s'ha de distribuir en una capa uniforme i d'un espessor tal que, una vegada
compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades als Plànols del Projecte, amb les toleràncies
abans descrites.
Les estenedores han de ser autopropulsades i han d'estar dotades dels dispositius necessaris per
estendre la mescla bituminosa en calent amb la geometria i producció desitjades i un mínim de
precompactació, que en el cas de mescla contínua ha de ser fixat pel Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars o, al seu defecte, pel Director de l'Obra i en el cas de mescla discontínua ha de ser fixat pel
Director d'Obra. La capacitat de la tremuja, així com la potència, han de ser adequades pel tipus de treball a
realitzar.
L'estenedora ha d'estar dotada d'un dispositiu automàtic d'anivellació i d'un element calefactor per l'execució
de la junta longitudinal.
S'ha de comprovar, si s'escau, que els ajusts dels diferents elements de l'estenedora s'atenen a lestoleràncies
mecàniques especificades pel fabricant, i que aquests ajusts no han estat afectats pel desgast o altres causes.
Per les categories de trànsit pesant T00 a T2 o amb superfícies a estendre superiors a 70.000 m2, ha de ser
preceptiu disposar, davant de l'estenedora, d'un equip de transferència autopropulsat de tipus sitja
mòbil, que essencialment garanteixi l’homogeneïtzació granulomètrica i a més permeti la uniformitat
tèrmica i de les característiques superficials.
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible, sense rebassar la màxima prescrita a la
fórmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; i s'ha de continuar mentre
la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita i la mescla estigui en condicions de ser
compactada.
5.2.2.5. Mescla bituminosa contínua en calent o mescla bituminosa en fred:
Excepte a les mescles drenants, els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de
reg d'adherència.
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, a la temperatura
ambient i amb la densitat adequada.
5.2.2.6. Mescla bituminosa discontínua en calent:
Excepte autorització expressa de la DF, no es permetrà la posada en obra de la mescla quan la temperatura
ambient a l'ombra sigui inferior a 8ºC amb tendència a minvar. Amb vent intens, després de glaçades,
especialment sobre taulers de ponts i estructures, la DF pot augmentar el valor mínim de la temperatura.
També s'han de suspendre els treballs en cas de precipitacions atmosfèriques.
La mescla bituminosa s'ha d'estendre sempre en una sola tongada. L'estenedora s'ha de regular de manera
que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix
tal, que després de la compactació s'ajusti a la secció transversal indicada a la DT amb les toleràncies previstes.
La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega des dels elements de transport i a la sortida de la
estenedora, no pot ser inferior a 135ºC.
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa arribi als 60ºC.
Fins que la capa no assoleixi la temperatura ambient, s'han d'evitar les aturades brusques i els canvis de sentit
del transit.
5.2.3. Unitat i criteris d'amidament
5.2.3.1. Mescla bituminosa contínua en calent o mescla bituminosa en fred:
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l'amplària de cada capa realment construïda d'acord amb les
seccions tipus especificades a la DT, pel gruix menor dels dos següents: el que figura en els plànols o el
deduït dels assaigs de control, i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot.
5.2.3.2. Mescla bituminosa en fred:
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
5.2.3.3. Mescla bituminosa discontínua en calent:
m2 de superfície, mesurats multiplicant l'amplària senyalada per la capa en la DT per la llargària realment
executada.
5.2.3.4. Condicions generals:
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la
capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.
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5.2.4. Normativa de compliment obligatori
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1‐IC Secciones del firme,
de la Instrucción Técnica de Carreteras.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)
⎯nnMescla bituminosa en calent:
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.
5.2.5. Condicions de control d'execució i de l'obra acabada
5.2.5.1. Operacions de control en mescla bituminosa contínua en calent:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Abans d'iniciar‐se la posta en obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent, s'ha d'executar un tram
de prova, per comprovar la fórmula de treball, la forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació i,
especialment, el pla de compactació.
‐ Comprovació de la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa
d'aglomerat.
‐ Inspecció permanent dels processos d'estesa i compactació.
‐ Inspecció visual de l'aspecte de la mescla a la descàrrega del camió.
‐ Control de temperatures en el moment de l'estesa (descàrrega del camió) i al acabar el procés de
compactació. Control també de la temperatura ambient abans de començar l'estesa.
‐ Amb la freqüència que estableixi el Director d'Obra, s'ha de comprovar l'espessor estès, mitjançant un punxó
graduat.
‐ Cada 90 t de mescla: Gruix i densitat d'una proveta testimoni (UNE‐EN 12697‐6)
‐ Cada 40 t de mescla: Control de la temperatura de la mescla bituminosa
‐ A cada hectòmetre del perfil auscultat: Regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de
regularitat internacional (NLT 330)
5.2.5.2. Criteris de presa de mostres en mescla bituminosa contínua en calent:
Els testimonis de la capa de mescla bituminosa s'han d'extraure en número no inferior a 5, en punts repartits al
llarg de l'extensió del lot i situats aleatòriament.
La regularitat superficial s'ha de controlar a partir de les 24 hores de la seva execució i sempre abans de
l'estesa de la següent capa.
S'ha de tenir especial cura en la comprovació de la regularitat superficial amb la regla de 3 m en les zones en
que coincideixi una pendent longitudinal inferior al 2% i una pendent transversal inferior al 2% (zones de
transició de peralt), per a comprovar que no queden zones amb desguàs insuficient.
5.2.5.3. Interpretació de resultats i actuacions en cas d'incompliment en mescla bituminosa contínua en calent:
Només s'ha d'acceptar el tram de prova i per tant, s'ha d'iniciar la producció de la mescla bituminosa, quan es
compleixin les condicions establertes referents a compactació, geometria i regularitat superficial de la capa
acabada. En altre cas, s'ha de procedir a la realització de successius trams de prova, introduint‐se les
modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o procediments d'execució fins a obtenir el nivell de qualitat
exigit.
El lot de control definit en el procés d'execució (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o jornada diària) s'ha
d'acceptar o rebutjar globalment.
Les condicions d'acceptació són les següents:
‐ La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l'especificada anteriorment; no més de 3 individus de la
mostra assajada podran presentar resultats individuals que baixin de la prescrita en més de 2 punts
percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, s'ha de procedir de la següent manera:
a) Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aixecar la capa de mescla
bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar per compte del Contractista;
b) Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aplicar una
penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat.
‐ L'espessor mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció‐tipus dels Plànols del Projecte, ni diferir
del teòric en més de les toleràncies abans especificades; no més de 3 individus de la mostra assajada podran
presentar resultats individuals que baixin del prescrit en més d'un 10%.Si l'espessor mig obtingut en una
capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de procedir de la següent manera:
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a) Per capes de base:
‐ Si l'espessor mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de l'especificat abans, s'haurà de rebutjar
la capa, i el Contractista, pel seu compte, haurà d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar‐la o estendre
de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib;
‐ Si l'espessor mig obtingut fos superior al 80% de l'especificat abans, i no existissin problemes d'entollament,
s'haurà de compensar el minvament de la capa amb l'espessor addicional corresponent a la capa superior per
compte del Contractista.
b) Per capes intermèdies:
‐ Si l'espessor mig obtingut en una capa intermèdia fos inferior al 90% de l'especificat abans, s'haurà de
rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, haurà d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar‐la o
estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib;
‐ Si l'espessor mig obtingut fos superior al 90% de l'especificat abans, i no existissin problemes d'entollament,
s'haurà d'acceptar la capa amb una penalització econòmica del 10%.
La DF ha de poder acceptar la utilització de mètodes no destructius per a la determinació de densitats, sempre
que en l'execució del tram de prova s'hagi establert una correlació fiable amb l'extracció de testimonis.
Les irregularitats superficials que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua
sobre la superfície, hauran de ser corregides segons les instruccions de la DF.
5.3. REG D’IMPRIMACIÓ
5.3.1. Definició i condicions de les partides d'obra executades
5.3.1.1. Definició:
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cura del formigó amb producte
filmogen.
S'han considerat els següents regs amb lligants de hidrocarbonat:
- Reg d'imprimació
- Reg d'adherència
- Reg de penetració
- Reg de cura
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
+ En el reg d'imprimació o de penetració:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura
+ En el reg d'adherència:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
+ Reg amb producte filmogen.
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del producte filmogen de cura
5.3.1.2. Condicions generals:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense
lligant.
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals.
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió de dues
franges.
REG AMB LLIGANTS DE HIDROCARBONAT:
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme.
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d’absorbir l’excés de lligant o per
tal de garantir la protecció del reg del trànsit d’obra.
Dotació del granulat de cobertura: <= 6 l/m2, >= 4 l/m2
5.3.2. Condicions del procés d'execució
5.3.2.1. Condicions generals:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. La superfície per regar
ha de ser neta i sense material engrunat.
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S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una vegada aplicat
el reg.
5.3.2.2. Reg amb lligants de hidrocarbonat:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT. Ha de complir les
condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d’estar estovada per un excés d'humitat.
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de producte a la
temperatura especificada.
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient.
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l’aplicació manualment amb un equip
portàtil.
L’estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s’ha de fer, sempre que sigui possible, mecànicament.
El procés d’estesa del granulat, ha d’evitar la circulació sobre les capes de reg no tractades.
5.3.2.3. Reg d'imprimació o de penetració:
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg.
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho considera necessari.
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):
‐ Betum fluïdificat: 20‐100 s Saybolt Furol
‐ Emulsió bituminosa: 5‐20 s Saybolt Furol
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
No s’ha de circular sobre el reg fins que el lligant no s’hagi absorbit completament o, en el cas de l’estesa d’ un
granulat de cobertura, fins passades 4 h de l’estesa. En qualsevol cas, la velocitat dels vehicles ha de ser <=
40 km/h.
5.3.2.4. Reg d'adherència:
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent , s'han d'eliminar els excessos de betum i s'han
de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses.
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 10‐40 s Saybolt Furol
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.
5.3.2.5. Reg de cura amb lligant hidrocarbonat:
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 10‐40 s Saybolt Furol
5.3.2.6. Reg de cura amb producte filmogen:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de complir les
condicions especificades per l’ unitat d'obra corresponent.
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar.
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg.
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d’estendre un granulat de cobertura i els vehicles han de
circular a velocitat <= 30 km/h.
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de 4,76mm.
5.3.3. Unitat i criteris d'amidament
+SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.
+DOTACIÓ EN KG/M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
+REG AMB LLIGANTS DE HIDROCARBONAT:
No són d'abonament els excessos laterals.
+REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.
5.3.4. 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)
⎯nnREG AMB LLIGANT HIDROCARBONAT:
*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.
5.3.5. Condicions de control d'execució i de l'obra acabada
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5.3.5.1. Operacions de control en reg amb lligants de hidrocarbonat:
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.
‐ Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ estendre el reg i observació de l’efecte de pas de un
camió carregat.
‐ Control de la temperatura ambient i la d’aplicació del lligant.
‐ Vigilar la pressió de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg.
‐ Comprovar, amb cinta mètrica, l’ample del reg cada 50 m.
‐ Control de la dosificació realment estesa, mitjançant el pesat de safates metàl∙liques o bandes de paper
col∙locades sobre la superfície sense tractar prèviament a l’estesa del lligant i l’àrid si és el cas. El nombre de
determinacions l’establirà la DF.
5.3.5.2. Criteris de presa de mostres:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
5.3.5.3. Interpretació de resultats i actuacions en cas d’ incompliment en reg amb lligants de hidrocarbonat:
Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats.
Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba d’ impulsió i la
velocitat del equip, ajustant‐se a les deduïdes del tram de prova.
Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les toleràncies indicades en el plec.
La dotació mitjana, tan del lligant residual com en el seu cas dels àrids no podrà diferir de la prevista en mes
d’un 15%. I no mes de un individu de la mostra podrà excedir els límits fixats.
L’equip de reg haurà de ser capaç de distribuir el lligant amb variacions, respecte a la mitjana, no més grans
del 15% transversalment i del 10% longitudinalment.
5.4. PAVIMENTS DE FORMIGÓ
5.4.1. Definició i condicions
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per un
enrajolat. Capa resistent composta per una sub‐base granular compactada, impermeabilització i una capa de
formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar
directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es pot deixar com a base per un
enrajolat. S'utilitza per a base d'instal∙lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús pel
que està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de
formigó lleuger i les soleres alleugerides.
5.4.2. Normes d’aplicació
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24.
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98.
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH‐91. RD. 824/1988,
RD. 1039/1991.
5.4.3. Components
Capa sub‐base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material
de juntes.
5.4.3.1. Característiques tècniques mínimes:
+ Capa sub‐base. Graves, balastres compactades, etc...
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc...
+ Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques
mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC‐03. Àrids,
compliran les condicions físico‐químiques, físico‐mecàniques i granulomètriques establertes en la Instrucció de
formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment usades.
+ Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les
condicions en referència a adherència i característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de
formigó estructural EHE.
+ Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges
superficials, làmines drenants de polietilè i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat,
etc... Arquetes de formigó.
+ Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn,
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podrà ser de poliestirè expandit, etc...
5.4.3.2.Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols:
Ciment, Àrids, Malles electrosoldades, Aigua i Tubs drenants.
5.4.4. Execució
5.4.4.1. Condicions prèvies
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la
superfície de suport o per inclusió de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de
material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de qualsevol altre tipus de materials estranys. Es
comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar‐ne la segregació
durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada
s'adoptaran les mesures necessàries per corregir‐la sense alterar l'homogeneïtat del material.
Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i manteniment) Els apilaments de les graves es
formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes. Les instal∙lacions
enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realització de la solera. Es compactaran i
netejaran els sòls naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja que
podrien produir‐se abombaments, aixecaments i trencaments dels paviments, esquerdes de particions
interiors, etc... El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
5.4.4.2. Fases d’execució
+ Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. La sub‐base granular s'estendrà sobre el terreny
net i compactat. Es compactarà mecànicament i s'enrasarà. Es col∙locarà la làmina de polietilè sobre la sub‐
base.
+ Col∙locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà
definit a la D.T. segons l’ús i la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es
disposarà abans de col∙locar el formigó. El curat es realitzarà mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no
produeixi desrentat.
+ Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es col∙locaran elements
separadors de poliestirè expandit que formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que
interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de retracció, s’executaran mitjançant caixetons previstos o
realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i la distància entre
ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm.
Ha de tenir junts de dilatació a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de
deixar junts a les trobades amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han
d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i
s'ha de procurar fer‐los coincidir amb els junts de retracció.
+ Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es
produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps sec i
calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
+ Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl.
En el cas que s'utilitzi com capa drenant un emmacat, ha de disposar‐se una làmina de polietilè per sobre d'ella.
Han de disposar‐se tubs drenants, connectats a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a
la seva reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta connexió està situada per sobre de
la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem el
mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de col∙locar‐se a un metre per sota
del sòl i repartits uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 800 m²
en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar d'una
envoltant filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de fins del terreny. Han de disposar‐se dues bombes, una
connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació
posterior i un dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2
+ Toleràncies d’execució. Gruix: ‐10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera
s’acabarà mitjançant reglejat, o es deixarà a l’espera de l’enrajolat.
5.4.4.3. Control i acceptació
Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de
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solera pesada. Planor de la capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals
superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no presentarà variacions superiors a –1 cm o +1,50 cm
respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de 1,50 m de regla de 3 m, no
presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la
distància entre juntes no serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta no presentarà
variacions superiors a –0,50 cm o +1,50 cm respecte a l'especificat.
5.4.5. Amidament i abonament
‐ m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i
compactat de terreny.
‐ ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col∙locació del segellat.
‐ m2 de superfície amidada
6. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS
L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten de
forma coordinada a les zones de voravia, entre la línia de vorada i la línia que delimita l’espai públic i l’espai
parcel∙lat. La vorada servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d’abastament d’aigua, gas
canalitzat, telefonia, subministrament elèctric en alta tensió, enllumenat públic i xarxa de baixa tensió.
Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents:
NORMATIVA:
‐ Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre del Ministeri d’Obres
Públiques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974).
‐ Normes de pintura de l’ Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial “Esteban Terrades”
‐ Condicions preceptives a les obres d’abastament d’aigües (Decret 17.5.40)
‐ Normes M.V. i instruccions d’il∙luminació urbana del MOPU. 1965 (Ordenances Municipals)
‐ Reglament general del servei públic dels gasos combustibles. Decret 2913/1973 de 26 d’octubre (BOE de 21 de
novembre de 1973)
‐ Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos
6.1. ABASTAMENT D’AIGUA
6.1.1. Definició
6.1.1.1. Canonades
Cada tub portarà impreses les següents característiques:
- Marca del fabricant
- Any de fabricació
- Diàmetre nominal
- Timbratge
- Pressió nominal
- Norma segons la que ha estat fabricat
Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de
canonada, es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades
d’abastament del MOPU.
+ Canonades de polietilè
El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma UNE 53.111. per al polietilè
de baixa densitat, i la UNE 53.133 per al polietilè d’alta densitat.
Els tubs presentaran un superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment sense rastre de
sediments ni incrustacions.
+ Canonades de PVC
Els tubs compliran la norma UNE 53.112
S’han de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció (MI.BT 019‐2). Ha de suportar bé els
ambients corrosiu si els contactes amb greixos i olis. El diàmetre nominal ha de ser el de l’interior del tub i s’ha
d’expressar en mil∙límetres, amb grau de protecció (UNE 20.324) IP‐667. Estabilitat a 60ºC major de 1 hora.
Comportament al toc (53.315) de forma autoextingible.
El subministrament es realitzarà en feixos de tubs de llar á 3 m.
S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i dels raigs solars. S’han de col∙locar en posició
horitzontal plana. L’alçada d’emmagatzematge no superarà els 1,5 m.
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+Tipus de junt
Els junts amb endoll seran de tipus automàtic. El material utilitzat per als anells de junt serà un elastòmer
EPDM o equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633.
A la Norma Internacional ISO 2230 es determinaren les condicions més adequades per a l’emmagatzemament
dels elastòmers vulcanitzats.
+Gruix dels Tubs
El gruix dels tubs serà generalment de classe K9 en conformitat amb la Norma internacional ISO
2531.
+Marcat
Tots els tubs portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, fabricant,
any i número d’identificació.
+Revestiments:
Revestiment interiors:
Els tubs estaran revestits de morter de ciment en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4179.
El morter de ciment serà realitzat amb un ciment d’alt forn.
Els gruixos del morter de ciment estaran definits en el quadre següent: DN GRUIXOS (mm)
Normal Valor mig mínim Valor mín. en 1 punt 60 ‐ 300 3 2,5 1,5
350 ‐ 600 5 4,5 2,5
700 ‐ 1200 6 5,5 3,0
1400 ‐ 2000 9 8,0 4,0
Revestiment exterior:
Els tubs estaran revestits exteriorment de zinc metàl∙lic en conformitat amb la norma Internacional ISO 8179;
la quantitat de zinc dipositada no serà superior a 200 g/m2 (valor superior al de la norma).
Desprès del zincat els tubs seran revestits amb una pintura bituminosa; el promig de gruix de la pintura no
serà inferior a 70 micres, en conformitat amb la Norma Internacional ISO 8179.
6.1.1.2. Fabricació de les peces especials
Les peces especials de fosa dúctil seran realitzades en conformitat amb la Norma Internacional
ISO2531.
La resistència a la tracció serà de 400 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0,2% mínim serà de 300
N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 5 %.
Les peces especials sotmeses a la fàbrica a un control d’estanquitat mitjançant aire a una pressió d’1 bar, o bé,
amb aigua, en conformitat a la Norma ISO 2531.
+Tipus de junt
Les peces especials seran amb junt automàtic o mecànic.
El material utilitzat per als anells de junt (automàtic, mecànic o de brida) serà un elastòmer EPDM oequivalent
en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633.
En la Norma Internacional ISO 2230 es determinen les condicions més adequades per a
l’emmagatzemament dels elastòmers vulcanitzats.
+Gruix de les peces especials
La classe de gruix de les peces especials, amb excepció de les tes, serà K12; la classe de gruix de les tes serà
K14 en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531.
+Marcat
Totes les peces portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, fabricant,
any, angle de colzes i brides (PV i DN).
+Revestiments
Revestiments interior i exteriors:
Les peces especials estaran revestides interior i exteriorment de pintura bituminosa amb un gruix mínim de 70
micres, o d’un revestiment epoxy assegurant una protecció equivalent.
+Normativa d’obligat acompliment
‐ ISO 2531: Tubs, unions i peces accessòries en fosa dúctil per a canalitzacions amb pressió.
‐ ISO 4179: Tubs de fosa dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió. Revestiment intern amb morter de
ciment centrifugat. Prescripcions generals.
‐ ISO 8179: Tubs de fosa dúctil. Revestiment extern de zinc.
‐ ISO 8180: Canalitzacions de fosa dúctil. Manega de polietilè.
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‐ ISO 6600: Control de la compressió del morter acabat d’aplicar.
‐ ISO 4633: Junts de cautxú. Especificació dels materials.
6.1.1.3. Unions de tubs
Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, i no produiran cap debilitament del
tub.
La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs.
+Unió de tubs de polietilè
L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i l’interior de la
copa de la peça d’unió.
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl∙lic, premsat sobre la superfície
exterior del tub per un sistema de con de rosca.
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub.
Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura. L’execució de la soldadura
comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a temperatura controlada i el premsat dels tubs
entre si.
+Unió de tubs de PVC
Les unions entre tubs de PVC es faran per unió elàstica per conformat del cap i junt de goma.
La realització de junts es farà netejant curosament el cap del tub i la copa, i acoblant‐ les.
6.1.1.4. Peces especials
Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa mal∙leable.
S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada la
marca del fabricant.
S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió
interior.
L’acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines.
Els materials a emprar per cada classe de tub seran:
‐ Per tubs de fibrociment Ferro colat
‐ Per tubs de polietilè Polietilè
‐ Per tubs de PVC PVC.
+Corbes
Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura de l’eix de tres vegades el radi interior del tub
com a mínim.
+Cons
S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents.
+Derivació en T
Es faran per les derivacions de més de 50 mm. de diàmetre. No podran produir cap estrangulació.
+Collarets
S’empraran per a construcció d’escomeses en fase d’urbanització secundària i en general per a les derivacions de
menys de 40 mm de diàmetre.
Seran de dues peces, de ferro colat, i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la canonada i
el collaret, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collaret al tub amb dos caragols.
6.1.1.5. Vàlvules
Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal∙lacions i aïllament de sectors de la xarxa.
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió com els següents: fosa
grisa, fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer.
El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les
sobrepressions que es puguin produir.
Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment, hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió nominal
sobre una sola cara sense esforços excessius.
El tancament serà estanc en totes les vàlvules
S’instal∙laran dins d’arquetes d’obra proveïdes de tapa de ferro colat i marc, de dimensions que permetin
la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total sense enrunar l’arqueta.
a) Vàlvules de comporta
S’empraran diàmetres de 80 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25
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Kg/cm2. L’eix serà d’acer inoxidable i fet d’una sola peça, fins i tot la valona de fixació.
La femella serà de bronze. La baga, d’igual material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície
d’elastòmer. L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran prou
resistents per poder obrir‐la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una sola cara.
La unió als tubs es farà amb colls i unions Gibault. L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer.
Les vàlvules de comporta seran de fosa grisa, fabricades de conformitat amb la Norma Internacional
ISO 7259 tipus A.
+Dimensions cara a cara
Les dimensions cara a cara de les vàlvules de comporta amb extremitats de brides acompliran la norma ISO
5752, Sèrie 14 (distància curta entre cares) o Sèrie 15 (distància llarga entre cares).
+Extremitats amb brides
Les extremitats amb brides hauran de tenir dimensions conformes amb les de les brides de connexió de la
norma internacional ISO 7005‐2.
+Eix de maniobra
Les vàlvules de comporta seran de disseny amb eix de maniobra no ascendent. L’estanquitat de l’eix estarà
garantida per dos junts tòrics com a mínim, les que s’ha de poder canviar quan la vàlvula estigui amb pressió i
en posició d’obertura màxima.
+Revestiment
Desprès de netejar i granallar, les vàlvules de comporta rebran tant per dins com per fora un revestiment
d’empolsament epoxy amb un gruix mínim de 150 micres. El producte que es selecciona per al revestiment no
haurà d’afectar la qualitat de l’aigua a les condicions d’ús.
+Materials
El cos, la tapa i la comporta seran de fosa grisa conforme amb la norma internacional ISO 1083.
L’eix de maniobra estarà fabricat en acer inoxidable amb un 13 % de crom i serà forjat en fred.
+Assajos
Cada vàlvula haurà de patir assajos hidràulics a la fabrica segon la norma internacional ISO 5208:
‐ Assaig de cos a 1,5 vegades la pressió admissible.
‐ Assaig d’estanquitat de la comporta a 1,1 vegades la pressió màxima admissible.
b) Vàlvules de papallona
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a elles per diàmetres
superiors a 200 mm.
El cos serà de fosa dúctil o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2., i d’acer fos per pressions
superiors.
Les vàlvules de papallona seran fabricades segons la norma ISO 5752. Seran d’extremitats amb brides, de
seient metàl∙lic, amb una papallona descentrada i suportada per dos eixos col∙locats en coixinets
autolubricants.
+Maniobra de la vàlvula
La papallona podrà pivotar amb un angle comprès entre 0 i 90º, des d’una posició completament oberta
a una posició completament tancada o a l'inversa. Les vàlvules de papallona estaran dissenyades per a la seva
instal∙lació en posició horitzontal i podran maniobrar en presència de flux.
El junt d’estanquitat solidari amb la papallona podrà canviar‐se sense desmuntar el mecanisme de
reducció, papallona o els eixos i sense enretirar la vàlvula de la xarxa.
+Mecanisme de reducció
La vàlvula de papallona anirà equipada amb un mecanisme de tipus irreversible amb o sense reductor primari
i posicionat sota un carter hermètic.
El mecanisme tindrà una lubricació permanent, no estarà en contacte amb el flux transportat i anirà equipat
amb un indicador de posició proporcional amb el fi d’indicar la posició angular de la papallona. El mecanisme
estarà dimensionat per a permetre un comandament manual fàcil amb el màxim de pressió diferencial i
estarà dissenyat, com a mínim, amb el grau d’estanquitat IP 67 segons DIN 40050 que evita la introducció de
pols i d’aigua.
+Normativa d’obligat acompliment
- ISO 1083: Fosa de granit esferoïdal o granit nodular.
‐ ISO 7259: Vàlvules de comporta en fosa generalment maniobrades sota boca de clau per a instal∙lacions
enterrades.
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‐ ISO 5752: Aparells de valvuleria metàl∙lica utilitzats en canonades amb brides.
‐ ISO 7005‐2: Brides en fosa. Característiques i dimensions
‐ ISO 5210: Connexió de servomotors multivoltes als aparells de valvuleria
‐ ISO 5210: Connexió dels accionadors 1/4 de volta als aparells de valvuleria
‐ ISO 5208: Assajos de pressió per a aparells de valvuleria.
c) Vàlvules de retenció
Seran del tipus de bola, o amb comporta
El cos serà de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25kg/cm2., i d’acer fos per pressions
superiors.
Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre juntes
d’elastòmer.
La tanca sempre serà estanca
6.1.1.6. Boques de reg
El cos serà de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El ràcord serà d’endoll ràpid segons la Norma UNE 23‐
400, d’una aliatge d’alumini o bronze, DN 45 o 70.
S’instal∙larà dins d’una arqueta que podrà estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat desmuntable.
6.1.1.7. Boques d’incendis subterrànies
S’instal∙laran dins d’una arqueta d’obra, comprenent una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll ràpid
segons la Norma UNE 23‐400. Es proveirà la tapa de ferro colat 600 mm amb marc.
6.1.1.8. Columnes hidrants contra incendis
El cos serà de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estarà a 1m. sota terra accionada per un eix d’acer inoxidable.
Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de tancar per evitar que el gel
la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat.
6.1.2. Execució de les obres
6.1.2.1. Rases
Les rases per instal∙lació de canonades tindran una amplada mínima de 30 cm. superior al diàmetre exterior del
tub, i una fondària suficient per instal∙lar la canonada de forma que quedi una alçada mínima entre la
generatriu superior de tub i la superfície de 80 cm. quan s’instal∙li sota voreres, i de 100 cm. quan s’instal∙li
sense protegir sota calçades. Es situarà a la seva posició correcta prenent com a referència la cota superior
de la vorada col∙locada.
El fons de la rasa s’anivellarà estenent una capa de sorra, sauló o greda de 5 cm. com a mínim.
Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm. a sobre del tub amb sorra, sauló o greda, compactant
perfectament els costats del tub.
La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec segons normativa de
l’apartat (5) (rebliment de rases).
La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm. de terra sobre tub. S’exigirà una
densitat superior al 95 % de la màxima obtinguda a l’assaig Proctor modificat.
Per a totes les canonades instal∙lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior.
6.1.2.2. Arquetes per a vàlvules. Dimensions mínimes
Les arquetes que es facin a sota les voreres, per vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm. i fondàries màximes
d’1 m., seran de planta quadrada 0,50 x 0,50 m. interior, i paret d’obra de 15 cm. de gruix. El trampilló d’accés
serà de ferro colat, amb marc del mateix material, forma quadrada i mides 40 x 40 cm.
Les arquetes que es facin per vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm., o fondàries d’1m., seran de
planta quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a
mínim de 0,60 m. interior. La paret serà d’obra de 15 cm. gruix. El trampilló d’accés serà de ferro colat, amb
marc del mateix material.
Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, fent‐se arcs de descàrrega per al seu pas.
Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim un pericó per poder recollir l’aigua que hi entri.
En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la
companyia concessionària.
6.1.3. Mesurament i abonament de les obres
Si el pressupost del Projecte no especifica altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües es mesuraran i
abonaran per metre lineal realment construït.
S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de juntes, unions, topalls,
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proteccions i tots els materials, maquinària i operacions necessàries per deixar les obres amb la qualitat
definida als apartats anteriors. Únicament les arquetes, vàlvules, hidrants i boques d’incendi, s’abonaran
per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte així ho especifiqui.
6.2. CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM
6.2.1. Definició
6.2.1.1. Canonades
Les canonades a utilitzar per les clavegueres seran de policlorur de vinil dur PVC amb paret estructurada
alveolar, WAVIHOL, de la casa Uralita, o equivalent.
Diàmetre nominal mínim 315 mm, càrrega de deformació de 20.000 Kg/m2 i mòdul de rigidesa major o
igual de 8 KN/m2 i Sistema d’unió mitjançant una junta elastòmera de llavis incorporada al tub, fixada per
un anell de polipropilè o maniguets femella ‐ femella, segons es connectin tubs sencers o parcials.
Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb paret estructurada a utilitzar en aquesta obra són:
L’empelt "click", el colze mascle femella de 87,30º, el maniguet amb angle de 6º i el maniguet amb junta
elàstica recobert d’arena. Els tres primeres s’utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs
d’escomesa, i la quarta per fer l’enllaç entre pous de registre canonada principal.
Es rebutjaran les canonades que, en el moment d’utilitzar‐les, presentin trencs a les pestanyes de les juntes,
o qualsevol altre defecte que pugui afectar a la resistència o estanquitat.
En tots els casos i per diferents tipus de materials (gres i fibra de vidre, polietilè etc.) es compliran totes
les condicions del Plec de Prescripcions Tècniques Generals de canonades de sanejament del MOPU.
6.2.1.2. Tronetes i pous de registre
Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge
longitudinal o transversal. Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o d’obra de fàbrica (maó).
Per a llur construcció s’utilitzaran formigons tipus HA‐20, llevat indicació en contra als Plànols o
Prescripcions Tècniques Particulars. En cas de prefabricat s’exigirà HA‐25.
6.2.1.3. Embornals
Es construiran de fàbrica de maó, formigó en massa o secció equivalent de formigó prefabricat. S’ha de
comprovar de forma especial que se situen els embornals als punts més baixos de la calçada, de manera que
en cap cas puguin formar‐se bassals a zones sense desguàs.
Les fàbriques seran de maó massís d’acord amb l’esquema o de l’element prefabricat equivalent.
6.2.2. Execució de les obres
6.2.2.1. Canonades
L’execució de les obres inclou les operacions següents:
‐ Subministrament i emmagatzematge del tub.
‐ Transport i manipulació.
‐ Preparació de l’assentament.
‐ Muntatge dels tubs.
‐ Col∙locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. El
rejuntat serà interior i exterior.
‐ Execució de la junta.
‐ Construcció del maniguet de junta amb gruix mínim a la clau de deu centímetres (10 cm) de formigó.
‐ Rebliment de la rasa
‐ Proves canonades instal∙lades.
+Subministrament i emmagatzematge del tub
El subministrament es farà al por major. Cada tub ha de tenir marcades, a distàncies més grans d’un metre, de
forma indeleble i ben visibles les dades següents:
‐ Nom del fabricant o marca comercial
‐ Referència del material, diàmetre nominal, gruix nominal, i pressió nominal.
‐ Tot en el mateix ordre.
L’emmagatzematge es farà en llocs protegits contra els impactes. S’apilaran horitzontalment i
paral∙lelament sobre superfícies planes i l’alçada de la pila serà [ 1.5 m.
La col∙locació acomplirà les normes del “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de
Sanejament de la poblacions” (BOE de 23 de setembre de 1986)
Col∙locada la canonada, i revisada per L’Enginyer Encarregat, podrà ser tapada però deixant al descobert
les unions fins que s’hagi sotmès a la pressió hidràulica i es trobi comprovat la impermeabilitat de les
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juntes. La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació,
compactació etc) i l’execució d’un llit, per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes etc. Si al Projecte es
fixa solera de formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta
operació de l’assentament. El formigó tindrà resistència característica superior a 150 kg/cm2.
Un cop preparat l’esmenta’t assentament, o executada la solera de formigó es procedirà a la col∙locació dels
tubs, en sentit ascendent.
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.
+Transport
‐ No patiran cops ni fregaments.
‐ Es col∙locaran en posició horitzontal i paral∙lelament a la direcció del medi de transport.
‐ Es tindrà en compte l’alçada de les piles, de forma que les càrregues d’aixafament no superin el 50 % de les
de prova.
+Manipulació
‐ No es deixaran caure ni rodar sobre pedres.
‐ Els cables estaran protegits per a no malmetre la superfície del tub. Es convenient la suspensió per mitjà
de brides de cinta ampla.
‐ El Contractista aconseguirà de la Direcció d’obra, l’aprovació dels mètodes de manipulació i
descàrrega.
+Descàrrega
‐ Es procurarà deixar els tubs prop de la rasa i en cas de no estar oberta es situaran al costat oposat d’on
es pensa dipositar els productes d’excavació.
‐ S’evitarà que el tub quedi recolzat sobre punts aïllats.
+Preparació de l’assentament.
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació,
compactació, etc.) I l’execució d’un llit, per l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al Projecte
es fixa solera de formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta
operació de l’assentament. el formigó tindrà resistència característica superior a 150
kg/cm2.
+Muntatge dels tubs
- S’hauran d’examinar abans de baixar‐los a la rasa.
- A la rasa, s’haurà de comprovar que els tubs tinguin l’interior lliure de terra, pedres, etc., abans de muntar.
- Els tubs, una vegada muntats, s’hauran de calçar i acollar per evitar el seu moviment.
- S’haurà de muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs en els punts baixos.
+Rebliment de la rasa
- Abans de reblir la rasa s’obtindrà l’autorització de la Direcció Facultativa.
- En general no es col∙locarà més de 100 metres abans de procedir al rebliment parcial.
‐ La compactació es realitzarà per tongades successives amb les següents consideracions: en base a l’estabilitat
del terreny i al tipus de reblert.
+Proves canonades instal∙lades
a) Proves per trams
Abans de començar les proves, han d’estar col∙locades en posició definitiva tots els accessoris de la conducció.
El replanteig efectuat i les condicions físiques de la instal∙lació final ens indicaran els punts on es creu
convenient situar vàlvules antiariet addicionals que siguin necessàries per evitar cop d’ariet no previstos en
projecte en qualsevol tram de la canonada que així ho estimi la Direcció Facultativa.
‐ Es comprovarà al menys el 10 % de la longitud total de la canonada.
‐ El director de l’Obra definirà els trams a provar.
‐ Una vegada construïts els pous i col∙locada la canonada, i abans del reblert de la rasa, s’informarà al Director
d’Obra per fer les proves.
‐ Obturar la canonada en connexió al pou aigües avall i tapar la resta de les sortides fins el pou aigües amunt del
tram a provar.
‐ Desprès de 30 minuts de reblert, es comprovarà que no existeixin pèrdues en els tubs, junts i pous.
‐ A criteri de la Direcció Facultativa. es podrà substituir aquest sistema per un altre contrastat que permeti la
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detecció de pèrdues.
‐ En cas de pèrdues, el Contractista les arranjarà i es procedirà a la substitució dels trams amb pèrdues i es farà
una nova prova.
‐ Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista.
b) Revisió general.
‐ Una vegada finalitzada l’obra i abans de la recepció, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa,
abocant‐se aigua en els pous de registre de capçalera o mitjançant cambres de descàrrega, si existeixen,
verificant el pas correcte de l’aigua en els pous aigües avall.
‐ El contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.
6.2.2.2. Tronetes i pous de registre
L’excavació i posterior replè de les rases, per l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el que es
prescriu en l’article 6 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació, es procedirà a construir o col∙locar les
peces prefabricades, amb la situació i 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.
Les reixetes 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.
6.2.3. Mesurament i abonament
6.2.3.1. Canonades
Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant les longituds
de les interrupcions degudes a tronetes, pous 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, execució de juntes, les peces especials i els
entroncaments amb tronetes o altres canonades.
Sempre que el pressupost del Projecte no contempli una partida específica per el seu abonament,
s’entendrà que el material d’assentament o solera de formigó, i el formigó de reforç fins als ronyons, queda
inclòs al preu unitari. Llevat prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs, d’executar‐se serà
d’abonament independent.
6.2.3.2. Tronetes i pous de registre
Sempre que el Pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, les tronetes i pous de registre es
mesuraran i abonaran per unitats (Ut) realment executades. No podrà ser objecte d’abonament
independent l’execució d’alguns pous d’alçades superiors a les normals, ja que el preu s’entendrà deduït de
l’alçada mitja de pous.
6.2.3.3. Embornals
Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà
inclosa la troneta, o pou de caiguda d’aigües, la reixeta i tapa, així com l’excavació i rebliment llevat
prescripció en contra.
També estarà inclosa al preu la conducció per comunicar l’embornal amb pou de registre més pròxim, sempre
que al Projecte no es mesuri i aboni com a ml. de conducció.
Altres elements singulars (cambra de descàrrega i sobreeixidors de crescudes): S’abonarà per unitats realment
construïdes. Sempre que el Projecte no especifiqui altra cosa, el preu inclourà tots els materials i operacions
necessàries per a deixar cada element singular correctament acabat.
6.3. XARXES D’ENERGIA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC
6.3.1. Condicions per a la instal∙lació
A més 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 (R. D. 842/2002 de 2 d’agost).
- Instruccions Tècniques Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
‐ Reglament 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 Transformadores,
aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1949.
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‐ Normes i Instruccions del “Ministerio de la Vivienda”, sobre Enllumenat Urbà.
‐ Normes UNE declarades d’obligat acompliment.
‐ Les recomanacions d’“U.N.E.S.A”.
‐ Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel “Ministerio de Obras
Públicas”.
Seran també d’obligat acompliment les Normes Particulars de la Companyia Subministradora, així com la
legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació
aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra.
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.
6.3.1.1. Permisos, llicències i dictàmens
El Contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posta
en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció i de
visat del Projecte d’Enllumenat Públic, pel Col∙legi Professional corresponent.
El Contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’Aprovació Prèvia del
Projecte i l’Autorització de Posada en Servei, per part dels Serveis d’Indústria de la Generalitat.
6.3.1.2. Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal∙lació el Contractista presentarà al Tècnic
Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de “colada”, 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 de 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 "colada".
⎯ Llums
Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen
el llum, concretament del reflector. Corbes fotomètriques. Certificat del flux lluminós emès a l’hemisferi superior
(F.H.S.)
⎯ Làmpades
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida
mitjana i flux lluminós.
⎯ Equip d’encesa
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies.
⎯ Cables
Certificat d’homologació del cable.
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l’Obra. Aquest
control previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció de
l’Obra, àdhuc després de ser col∙locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de
Condicions, podent 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 pel 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’utilitzin normalment per
l’Empresa Subministradora d’electricitat, i previ el vist‐i‐plau del Director de l’Obra.
6.3.2. Condicions dels materials
6.3.2.1. Tubs, canalitzacions de cables soterrats
Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la ITC‐BT‐21 i el
grau de protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció.
El diàmetre interior no serà inferior a 60 mm.
6.3.2.2. Xarxa d’alimentació
a) Cables
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Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensió assignada de 0,6/1 kV.
El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podrà ser utilitzat per cap altre circuit.
Tipus:
⎯ Xarxes subterrànies
S’utilitzaran sistemes i materials anàlegs als de les altres xarxes subterrànies de distribució regulades en la ITC‐
BT‐07. Els cables seran de les característiques especificades en l’UNE 21123, i aniran encanonats; els tubs per
a les canalitzacions subterrànies hauran de ser els indicats en l’ITCBT‐ 21 i el grau de protecció mecànica
l’indicat en l’esmentada instrucció, i podran anar formigonats en rasa o no. Quan vagin formigonats el grau de
resistència a l’impacte serà lleuger segons l’UNE 50 086 –2‐4.
Els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la cota inferior
del tub, i el seu diàmetre inferior no serà menor als 60 mm.
Per sobre, s’hi col∙locarà una cinta de senyalització que adverteixi de l’existència de cables d’enllumenat
exterior, situada a una distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub.
En els encreuaments de vies, la canalització, a més d’encanonada, anirà formigonada, i s’hi instal∙larà, pel cap
baix, un tub de reserva.
La secció mínima a utilitzar en els conductors dels cables, inclòs el neutre, serà de 6 mm2. en distribucions
trifàsiques tetrapolars, per a conductors de fase de secció superior a 6 mm2, la secció del neutre serà la que
s’indica en la taula 1 de l’ITC‐BT‐07.
Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a l’interior
dels suports dels llums, i a una alçada mínima de 0,3 m sobre el nivell del sòl o en una arqueta
enregistrable, que garanteixin, en ambdós casos, la continuïtat, l’aïllament i l’estanquitat del conductor.
⎯ Xarxes aèries
S’utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aèries aïllades descrites en l’ITC‐BT‐05.
Podran estar constituïdes per cables posats sobre façanes o tensats sobre suports. En aquest darrer cas,
els cables seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d’acer.
La secció mínima a utilitzar, per atots els conductors inclòs el neutre, serà de 4 mm2. En distribucions trifàsiques
tetrapolars amb conductors de fase de secció superior a 10 mm2,la secció del neutre serà, pel cap baix, la
meitat de la secció de fase. En el cas d’anar situats a sobre de suports comuns amb els d’una xarxa de
distribució, l’estesa dels cables d’enllumenat serà independent d’aquell.
⎯ Xarxes de control i auxiliars
S’utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentació, la secció mínima dels
conductors serà de 2,5 mm2.
b) Conduccions per a baixa tensió
⎯ Conductors
Els conductors utilitzats en les xarxes aèries seran de coure, alumini o d’altres materials o aliatges que
tinguin característiques elèctriques i mecàniques adequades i seran preferentment aïllats.
⎯ Conductors aïllats
Els conductors aïllats seran de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV i tindran un recobriment que
garanteixi una bona resistència a les accions de la intempèrie, a més de satisfer les exigències especificades en
la norma UNE 21.030.
La secció mínima permesa en els conductors d’alumini serà de 16 mm2, i en els de coure de 10 mm2. La
secció mínima corresponent a altres materials serà la que garanteixi una resistència mecànica i una
conductivitat elèctrica no inferiors a les que corresponen als de coure indicats anteriorment.
6.3.2.3. Cables per a línies soterrades de baixa tensió
Els conductors dels cables utilitzats en les línies subterrànies seran de coure o d’alumini i estaran aïllats
amb mescles apropiades de compostos polimèrics. A més, estaran protegits degudament contra la corrosió
que pugui provocar el terreny on s’instal∙lin i tindran la resistència mecànica suficient per a suportar els
esforços a que puguin estar sotmesos.
Els cables podran ser d’un o més conductors i de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de complir
els requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE‐HD 603. la secció d’aquests conductors
serà l’adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, aquesta secció no serà inferior a 6
mm2per a conductors de coure i a 16 mm2 per als de alumini.
6.3.2.4. Cables per a línies de mitjana tensió
Els cables de Mitjana Tensió seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. L’aïllament serà
de polietilè reticular amb un gruix mínim de sis amb vuit mil∙límetres.
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Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàl∙lica i estarà formada per una cinta
semiconductora, una capa "extrusionada" 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 (16mm.2.) Cu. i 1,16/km. respectivament.
La coberta exterior estarà constituïda per una capa “extrusionada” de PVC, semiconductora, de resistivitat
compresa entre mil cinc‐cents i tres mil centímetres (1.500 i 3000 cm.).
Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores.
6.3.2.5. Mesurament i abonament de les obres
a) Cables
Al preu assignat per metre lineal (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.
Es mesurarà per metres lineals realment instal∙lats.
b) Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana 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 serveix de llit 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 s’escaigui les canaletes prefabricades).
Es cas de conducció per a encreuaments de calçada, 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.
També està inclosa la compactació fins a un noranta‐cinc per cent (95 %) del Proctor modificat. Es
mesurarà per metre lineal (ml.).
c) Centre i quadres de maniobra
S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instal∙lats necessaris per a la correcta
maniobra d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal∙lacions.
Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl∙lics galvanitzats, cèl∙lules fotoelèctriques rellotge horari,
comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magneto tèrmics, fusibles, armaris,
comptadors, posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics d’escomesa fins el
quadre de baixa tensió dins l’Estació Transformadora, etc.
Inclou l’esmentada unitat l’armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així com
l’obra civil d’assentament del mateix.
Tot això, degudament connectat i posat en servei. Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i en servei.
6.4. ENCREUAMENTS I PARAL∙LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS
Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral∙lelismes i encreuaments
entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, creuament i
zones amb elements singulars es dibuixaran les seccions de coordinació i els trams singulars on determinats
serveis (generalment l’aigua, el gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per possibilitat de creuament amb altres
xarxes.
Distàncies mínimes d’encreuament i paral∙lelisme:
6.4.1. Enllumenat públic, Mitja Tensió i Baixa Tensió
ENCREUAMENTS (Distàncies mínimes en m)
PARAL∙LELISME (Distàncies mínimes en m)
Gas 0,20 Aigua 0,20
Aigua 0,20 Gas 0,25
B.T. 0,25 B.T. 0,25
A.T. 0,25 A.T. 0,20
Telèfon 0,20 en tubs Telèfon 0,20
A façanes 0,40
6.4.2. Telèfon
ENCREUAMENT I PARAL∙LELISME (distàncies mínimes en m)
A.T. 0,25
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B.T. 0,20
Altres serveis 0,30
Aquestes separacions es refereixen a la mínima distància entre el prisma de la canalització telefònica i la
canonada o cables de la instal∙lació aliena.
6.4.3. Aigua ENCREUAMENt(distàncies mín. en m)
PARAL∙LELISME (distàncies mín. en m) 0,10 0,25

7. REPOSICIÓ DE SERVEIS
La part d’obra civil s’abonarà segons els preus de les diferents unitats, que a tal efecte figuren al quadre de
preus, segons els criteris generals del projecte.

8. SISTEMES ESTRUCTURALS
8.1. FONAMENTS
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de la construcció al terreny de
sustentació. Han de dotar a la construcció d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les
influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que s’estableix amb la normativa
del CTE DB SE‐C Seguretat Estructural, Fonaments.
8.1.1. Fonamentació directa
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues
d’estructura en un pla de recolzament horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es construirà
a poca profunditat de la superfície, pel que també són conegudes com a fonamentacions superficials.Les
fonamentacions directes s’utilitzaran per transmetre al terreny les càrregues d’un o varis pilars de l’estructura,
dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota l’estructura. Podran utilitzar‐se els
següents tipus principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates combinades, sabates contínues,
pous de fonamentació, engraellats i lloses, segons normativa DB SE‐C, punt 4.
8.1.2. Normes d’aplicació
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998.
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o
altres materials ferris. RD 2351/1985.
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985.
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96.
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000.
8.1.3. Sabates Contínues
Elements de formigó en massa o armat de desenvolupament lineal rectangular com a fonamentació de murs o
pilars verticals de càrrega, tancament o trava, centrats o de mitgera, pertanyents a estructures de
construccions, sobre terres homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal. Les sabates contínues són els
fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços repartits uniformement en el
terreny. El dimensionat i armat de les sabates contínues esta fixat en el D.T. segons CTE DB SE‐C, punt 4.1.2.
8.1.3.1. Components
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació
i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents:
formigó, aigua i llots
8.1.3.2. Execució
+ Condicions prèvies:
Localització i traçat de les instal∙lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de
terreny on es va a actuar.
Les juntes de l'estructura no es perllongaran en la fonamentació, sent, per tant, la sabata contínua en tota la
rasa. En murs amb buits de passada o perforacions les dimensions de les quals siguin menors que els valors
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límit estables, la sabata serà passant, en cas contrari s'interromprà com si es tractés de dos murs independents.
Les sabates es perllongaran una dimensió igual al seu vol, en els extrems lliures dels murs.
+ Fases d’execució
El plànol de suport de les sabates quedarà encastat en el ferm triat un mínim de 10 cm. La profunditat del ferm
serà tal, que el terreny subjacent no quedi sotmès a eventuals alteracions degudes als agents climatològics,
com vessaments i gelades.
+ Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de
baixa dosificació, de 10 cm d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons
de l'excavació existeixin irregularitats.
+ Col∙locació de les armadures i formigonat. Els engraellats o armadures que es col∙loquin en el fons de les
sabates, es donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre
lliteres metàl∙liques que després del formigonat quedin en contacte amb la superfície del terreny, per facilitar
l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior de 35 cm, si són de
formigó en massa, ni de 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura d’espera a la cara superior, inferior i
laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per
a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior.
És convenient col∙locar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a evitar el moviment
horitzontal de la graella del fons.
+ Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a
la cota de la sabata. En sabates contínues poden realitzar‐se juntes, en general en punts allunyats de zones
rígides i murs de cantonada, disposant‐les en punts situats en els terços de la distància entre pilars. No es
formigonarà quan el fons de l'excavació estigui inundat o gelat.
+ Control i acceptació. L’unitat i freqüència d’inspecció serà dos vegades per cada 1000m² de planta.
+ Replanteig d’eixos. Cotes entre eixos de rases. Dimensions en planta de les rases.
+ Col∙locació de les armadures. Separació de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm).
8.1.3.3. Amidament i abonament
‐ ml executat, incloent en el preu tant el treball de posada a l'obra, preparació del terreny, materials i ma
d'obra utilitzats, com la maquinària i elements auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva
col∙locació i retirada.
‐ Kg d'acer muntat en sabates contínues. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col∙locació i
despunts.
‐ m3 de formigó en massa o per a armar en sabates contínues. Amidat el volum a excavació teòrica plena,
formigó de resistència o dosificació especificats.
‐ m3 de formigó armat en sabates contínues. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia
mitja del tipus d'acer especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i
curat del formigó.
+ m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de
resistència o dossatge especificats, posat en obra.
8.1.4. Sabates aïllades.
Elements de formigó en massa o armat, amb planta quadrada o rectangular, com a fonamentació de suports
pertanyents a estructures d'edificació, sobre sòls homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal.
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el
terreny. El dimensionat i armat de les sabates aïllades queda fixat a la D.T. segons el CTE DB SE‐C, punt 4.1.1
8.1.4.1. Components
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació
i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T.
+ Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents:
formigó, aigua i llots
8.1.4.2. Execució
a) Condicions prèvies.
Localització i traçat de les instal∙lacions dels serveis que existeixin, i les previstes en la zona de terreny on es va
a actuar. S'estudiaran les soleres, arquetes dempeus del pilar, sanejament en general, etc., perquè no s'alterin
les condicions de treball o es donin, per possibles fugides, vies d'aigua que produeixin rentats del terreny amb
el possible descalç del fonament.
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b) Fases d’execució:
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa
dosificació, de 10 cm d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de
l'excavació existeixen fortes irregularitats. Els engraellats o armadures que es col∙loquin en el fons de les
sabates, es donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre
lliteres metàl∙liques que després del formigonat quedin en contacte amb la superfície del terreny, per facilitar
l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior a 35 cm, si són de formigó
en massa, ni a 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura amatent a la cara superior, inferior i laterals no
distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les
armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior. És
convenient col∙locar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a evitar el moviment
horitzontal de la graella del fons. Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des
de la profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. Les sabates aïllades es formigonaran d'una sola vegada.
8.1.4.3. Amidament i abonament
‐ executats, incloent en el preu tan el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la
maquinària i els elements auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col∙locació i retirada.
‐ Kg d'acer muntat en sabates aïllades. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent cort, col∙locació i
despunts.
‐ m3 de formigó en massa o per a armar en sabates aïllades. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó
de resistència o dosificació especificades.
‐ m3 de formigó armat en sabates aïllades. Formigó de resistència o dosificació especificades, amb una quantia
mitja del tipus d'acer especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i
curat del formigó.
‐ m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de
resistència o dosificació especificades, posat en obra.
8.2. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la
resistència i l’estabilitat de la construcció i la dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i
aspectes acceptables durant el període de la seva vida útil. Ha de dotar a la construcció d’un comportament
estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la
seguretat que estableix la normativa DB SE, seguretat estructural i DB SI‐Annex C. Formigó Armat.
8.2.1.Normes d’aplicació
Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998.
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o
altres materials ferris. RD 2351/1985.
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985.
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96.
UNE. UNE 36832:97, UNE 36‐831
8.2.2. Formigó Armat
És un material compost per altres dos materials: el formigó i l’acer, la seva associació permet una major
capacitat d’absorbir sol∙licitacions que generin tensions de tracció, disminuint a més la fissuració del propi
formigó i donant una major ductilitat al material compost.
El formigó armat pot ser de dos tipus: fabricat en central o preparat i no fabricat en central.
S'han considerat els següents elements a formigonar: pilars, murs, bigues, llindes, cèrcols, sostres amb
elements resistents industrialitzats, sostres nervats unidireccionals, sostres nervats reticulars, lloses i bancades,
membranes i voltes.
Si el formigó és armat, les armadures passives seran d’acer i estaran constituïdes per: barres corrugades, malles
electrosoldades i armadures electrosoldades en gelosia.
Les armadures són el conjunt de barres de ferro que formen l’esquelet d’un element estructural de formigó
armat. S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: pilars, murs estructurals, bigues,
llindes, cèrcols, estreps, lloses i bancades, sostres, membranes i voltes, armadures de reforç, ancoratge de
barres corrugades en elements de formigó existents.
8.2.2.1. Components
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Formigó: aigua, ciment, àrids
Acer: barres corrugades, malles electrosoldades.
a) Característiques tècniques mínimes
La designació o tipificació del formigó ha d’estar especificada a la D.T., amb el format que recull la Instrucció
EHE. Segons aquesta normativa no s’admeten formigons estructurals on el contingut mínim de ciment per m³
sigui inferior a 200 Kg en formigons en massa i 250 Kg en formigons armats. Tots els formigons compliran la
normativa vigent considerant com a definició de resistència la d'aquesta instrucció. Aquesta desaconsella la
utilització de formigons no fabricats en central, en cas d’emprar‐se cal que la D.F. ho autoritzi prèviament.
+ Ciment. Els ciments utilitzats podran ser aquells que compleixin la vigent Instrucció per a la Recepció de
Ciments (RC‐97), corresponent a la classe resistent 32,5 o superior i complint les especificacions de l’article 26
de la Instrucció EHE.
+ Aigua. L’aigua utilitzada, tant per l’amassat com pel curat del formigó en obra, no contindrà substàncies
nocives en quantitats tals que afectin a les propietats del formigó o a la protecció de les armadures.
+ Àrids. Els àrids hauran de complir les especificacions contingudes a l’article 28 de la Instrucció EHE.
+ Additius. També de forma ocasional es podran fer servir additius, sempre que es justifiqui a la documentació
de la D.T. o en els oportuns assaigs, que la substància agregada en les proporcions i condicions previstes
produeix l’efecte desitjat sense alterar les característiques del formigó ni representar cap perill per a la
durabilitat del formigó ni la corrosió de les armadures. Es prohibeixen additius tals que a la seva composició hi
intervinguin clorurs, sulfurs i sulfits. Tant durant el transport com durant l’emmagatzament, les armadures
passives es protegiran de la pluja, la humitat del sòl i de possibles agents agressius. Fins al moment del seu ús
es conservaran en obra, cuidadosament classificades segons: tipus, qualitats, diàmetres i procedència.
+ Barres corrugades. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 6‐8‐10‐
12‐14‐16‐20‐25‐32 i 40mm. Denominació acer en barres corrugades, B 400 S acer soldable de límit elàstic no
menor de 400N/mm² i B 500 S acer soldable de límit elàstic no menor de 500N/mm² . Es poden col∙locar en
contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi empalmaments i la
peça estigui formigonada en posició vertical. El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més
de 50 mm. Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre
equivalent no ha de ser de més de 70 mm. A la zona d’encavalcament, el nombre màxim de barres en contacte
ha de ser de quatre. No s'han d’encavalcar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament. Els empalmaments per encavalcament de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de la
Instrucció EHE. Es prohibeix l'empalmament per encavalcament en grups de quatre barres. L'empalmament per
soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36‐832.
+ Malla electrosoldada. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 5‐5.5‐
6‐6.5‐7‐7.5‐8‐8.5‐9‐9.5‐10‐10.5‐11‐11.5‐12‐14mm. Llargària de l’encavalcament en malles acoblades: a x Lb
neta: Ha de complir, com a mínim: >=15 D, >=20 cm. Llargària de l’encavalcament en malles superposades:
Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7Lb; Separació entre elements
encavalcats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb; Ha de complir com a mínim: <= 15 D, >= 20 cm.
+ Barres ancorades a elements de formigó existents. La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la
part lliure, han de ser indicades a la D.T., o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge
determinada segons l’article 66.5 de la EHE.
b) Control i acceptació
El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del D.T. i segons la normativa vigent;
s’aplica al ciment, a l’aigua, als granulats, als additius i addicions. El control de recepció a l’obra no fa falta fer‐lo
en les dues situacions següents:
Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un Segell o Marca de
Qualitat reconegut per un Centre Directiu de les Administracions Públiques i Formigons fabricats en central
amb un distintiu reconegut o una normativa vigent.
+ Ciment. El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot
de ciment subministrat.
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una
persona física.
+ Aigua. Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats. El límit
màxim de contingut de ió clorur en l’aigua, queda limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat,
prescripció extensible als formigons en massa que tinguin armadures per a reduirà la fisuració.
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+ Àrids. Abans de començar el subministrament la D.F. pot demanar al subministrador una demostració
documental del compliment de les exigències que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un
certificat d’idoneïtat dels granulats, emès com a màxim un any abans de la data en què es facin servir per un
laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la normativa vigent.
+ Additius i addicions. En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per la
D.F., que pot exigir a l’inici d’obra els certificats de garantia del mateixos o assaigs al laboratori oficial o
oficialment acreditat.
+ Assaigs del control de formigó. El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres:
consistència, resistència i durabilitat.
Consistència. Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90.
+ Resistència. Els assaigs de resistència estan definits a la normativa vigent. Cal distingir les següents modalitats
de control: Modalitat 1 Control de nivell reduït; Modalitat 2 Control al 100 per 100, quan es conegui la
resistència de tota la amassada; Modalitat 3 Control estadístic, és d’aplicació general en obres de formigó en
massa, formigó armat i formigó pretensat. S’especificarà la modalitat de control. L’obra es dividirà en parts
anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural diferent. En cas del
control estadístic, el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als tres tipus d’elements estructurals
que diferencia la Instrucció: estructures que tenen elements comprimits, estructures que tenen únicament
elements sotmesos a flexió i elements massissos. En el cas de subministrament de formigó amb camió
formigonera es pot considerar cada camió com una amassada. Les amassades d’un mateix lot provindran del
mateix subministrador i han d’ésser elaborades amb les mateixes matèries primes i amb la mateixa dosificació
nominal. La presa de mostres es realitzarà a l’atzar entre les amassades de l’obra sotmeses a control. La D.T.
determinarà el nombre d’amassades per lot. Si un lot correspon a dues plantes d’un edifici, es farà al menys
una determinació per planta. Les provetes s'amassaran de forma similar al del formigó a l’obra i es conservaran
en condicions anàlogues.
8.2.2.2. Execució
a) Condicions prèvies
Preparació de la zona de treball, inclou els treballs previs d’execució del ferro i la humectació de l'encofrat.
+ Formigonat en temperatures extremes. La temperatura de la massa del formigó en el moment d'abocar‐la en
el motlle o encofrat, no serà inferior a 5ºC. Es prohibeix abocar el formigó sobre elements la temperatura dels
quals sigui inferior a 0ºC En general es suspendrà el formigonat quan plogui amb intensitat, nevi, existeixi vent
excessiu, una temperatura ambient superior a 40ºC o es prevegi que dins de les 48 hores següents, pugui
descendir la temperatura ambient per sota dels 0ºC. L'utilització d'additius anticongelants requerirà una
autorització expressa, en cada cas, de la direcció d'obra. Quan el formigonat s'efectuï en temps calorós,
s'adoptaran les mesures oportunes per a evitar l'evaporació de l'aigua de pastat, en particular durant el
transport del formigó i per a reduir la temperatura de la massa. Per a això, els materials i encofrats haurien
d'estar protegits de l’assoleig i una vegada abocat, es protegirà la barreja del sol i del vent, per a evitar que es
dessequi.
+ Armadures: Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT.
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. Les armadures han d’estar netes, no han de tenir òxid no
adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials. La secció equivalent de les barres de l'armadura no
ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.
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. Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres
principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. La D.F. ha d'aprovar la col∙locació de les
armadures abans de començar el formigonament.
b) Fases d’execució
Execució del ferro
+ Tall. Es portarà a terme d'acord amb les normes de bona pràctica, utilitzant cisalles, serres, discos o màquines
d’oxitall i queda prohibida l'ocupació de l'arc elèctric.
+ Doblat. Segons article 66.3 de la instrucció EHE.
+ Col∙locació de les armadures. Les gàbies o ferralla seran prou rígides i robustes per a assegurar la immobilitat
de les barres durant el transport, muntatge i formigonat de la peça, de manera que no variï la seva posició
especificada en el D.T. i permetin al formigó desenvolupar‐se sense deixar cocons. La distància lliure,
horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades consecutives, excepte el cas de grups de barres, serà igual o
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superior al major dels tres valors següents: a. 2cm b. El diàmetre de la major c. 1.25 vegades la grandària
màxima de l'àrid.
+ Separadors. Els suports provisionals en els encofrats i motlles haurien de ser de formigó, morter o plàstic o
d'altre material apropiat, queden prohibits els de fusta i, si el formigó ha de quedar vist, els metàl∙lics. Es
comprovaran en obra els espessors de recobriment, complint els mínims de l'article 37.2.4. de la Instrucció
EHE. Els recobriments haurien de garantir‐se mitjançant la disposició dels corresponents elements separadors
col∙locats a l’obra d'acord amb el prescrit a la taula 66.2. de la instrucció EHE.
+ Ancoratges. Es realitzaran segons indicacions de l'article 66.5. de la instrucció EHE.
+ Entroncaments. En els entroncaments per encavalcament la separació entre les barres serà de 4 ø com a
màxim. La longitud d’encavalcament serà igual a l'indicat en l'article 66.5.2 i a la taula 66.6.2 de la instrucció
EHE. Pels entroncaments per encavalcament en grup de barres i de malles electrosoldades s'executarà l'indicat
respectivament, en els articles 66.6.3 i 66.6.4 de la instrucció EHE. Per a entroncaments mecànics es realitzarà
el disposat a l'article 66.6.6. de la instrucció EHE. Els entroncaments per soldadura haurien de realitzar‐se
d'acord amb els procediments de soldadura descrits en la UNE 36832:97, i executar‐se per operaris
degudament qualificats. Les soldadures de barres de diferent diàmetre poden realitzar‐se sempre que la
diferència entre diàmetres sigui inferior a 3mm.
+ Toleràncies d'execució. Llargària d'ancoratge i encavalcament: ‐0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L
(<=50 mm) . Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a la UNE
36‐831.
c) Fabricació i transport a l’obra del formigó
+ Criteris generals. Les matèries primeres es pastaran de manera que s'aconsegueixi una barreja uniforme,
estant tot l'àrid recobert de ciment. La dosificació del ciment, dels àrids i si escau, de les addicions, es realitzarà
per pes, No es barrejaran masses fresques de formigons fabricats amb ciments no compatibles havent de
netejar‐se les formigoneres abans de començar la fabricació d'una massa amb un nou tipus de ciment no
compatible amb el de la massa anterior.
+ Formigó fabricat en central d'obra o preparat. A cada central hi haurà una persona responsable de la
fabricació, amb formació i experiència suficient, que estarà present durant el procés de producció i que serà
distinta del responsable del control de producció. En la dosificació dels àrids, es tindran en compte les
correccions degudes a la seva humitat, i s'utilitzaran bàscules distintes per a cada fracció d'àrid i de ciment. El
temps de pastat no serà superior al necessari per a garantir la uniformitat de la barreja del formigó, evitant una
durada excessiva que pogués produir el trencament dels àrids. La temperatura del formigó fresc ha de, si és
possible, ser igual o inferior a 30ºC i igual o superior a 5ºC en temps fred o amb gelades. Els àrids gelats han de
ser descongelats per complet prèviament o durant el pastat.
+ Formigó no fabricat a la central. La dosificació del ciment es realitzarà per pes. Els àrids poden dosificar‐se
per pes o per volum, encara que no és recomanable aquest segon procediment. El pastat es realitzarà amb un
període de batut, a la velocitat del règim, no inferior a noranta segons. El fabricant serà responsable que els
operaris encarregats de les operacions de dosificació i pastat tinguin acreditada suficient formació i
experiència.
+ Transport del formigó preparat. El transport mitjançant pastadora mòbil s'efectuarà sempre a velocitat
d'agitació i no de règim. El temps transcorregut entre l’addició d'aigua de pastat i la col∙locació del formigó no
ha de ser major de una hora i mitja. En temps calorós, el temps límit ha de ser inferior tret que s'hagin adoptat
mesures especials per a augmentar el temps d'enduriment. El formigó fabricat a la central no podrà emprar‐se
si no arriba acompanyat d’un full de subministrament, degudament complimentat i firmat per una persona
física. Aquests fulls de subministrament han d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a disposició de la D.F.
fins al lliurament de la documentació final de control.
+ Cindris, encofrats i motlles. Segons article 65 de la Instrucció de la EHE.
Posada en obra del formigó
+ Col∙locació. Segons article 70.1. de la Instrucció de la EHE
+ Compactació. Segons article 70.2. de la Instrucció de la EHE. Picat amb barra: els formigons de consistència
tova o fluïda, es picaran fins a la capa inferior ja compactada. Vibrat enèrgic: els formigons secs es
compactaran, en tongades no superiors a 20 cm. Vibrat normal en els formigons plàstics o tous.
+ Juntes de formigonat. Segons article 71 de la Instrucció de la EHE.
+ Curació del formigó. Segons l’article 74 de la Instrucció de la EHE.
+ Descindrat, desencofrat i desmoldeig. Segons article 75 de la Instrucció de la EHE.
+ Acabats. Les superfícies vistes, una vegada desencofrades o desmoldejades, no presentaran cocons o
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irregularitats que perjudiquin el comportament de l'obra o el seu aspecte exterior. Pels acabats especials
s'especificaran els requisits directament o bé mitjançant patrons de superfície. Pel recobriment o farciment
dels caps d'ancoratge, orificis, entalladures, etc, que hagin d'efectuar‐se una vegada acabades les peces, en
general s'utilitzaran morters fabricats amb masses anàlogues a les emprades en el formigonat d'aquestes
peces, però retirant d'elles els àrids de grandària superior a 4mm. Totes les superfícies de morter s'acabaran de
forma adequada.
d) Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Comprovacions prèvies,
Comprovacions de replanteig i geomètriques, Armadures, Encofrats, Cindris i bastiments, Transport,
abocament i compactació del formigó, Curació del formigó, Juntes, Desmoldejat i descindrat.
Es comprovarà que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions admissibles pel
funcionament adequat de la construcció. La D.F. podrà adoptar el sistema de toleràncies de la Instrucció EHE,
Annex 10, completat o modificat segons estimi oportú.
+ Control documental. A la recepció es controlarà que cada càrrega de formigó fabricat en central vagi
acompanyada d'una fulla de subministrament, signada per una persona física, a la disposició de la direcció
d'obra, i en la que hi figurin totes les dades correctament complimentades.
+ Presa de decisions derivades del control de resistència. Quan s’obtingui una resistència estimada menor de
l’especificada a la D.T., és necessari tenir en compte no només la possible influència sobre la seguretat
mecànica de l’estructura, si no també l’efecte negatiu d’altres característiques del formigó, com la
deformabilitat, la fisurabilitat i la durabilitat. Si passats els vint‐i‐vuit dies la resistència de les provetes fos
menor a les especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva
resistència és menor que l'especificada, serà enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la D.F. Si
la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar‐se l'obra si es
pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecàrrega superior a un 50% de la de 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'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar‐se. En el cas
que la resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès compresa entre el 80% i el 100% de
l'especificada, la D.F. podrà rebre l'obra amb reserves, previ assaig de càrrega corresponent. La D.F. serà qui
prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han de realitzar‐se per personal especialitzat i
amb maquinària adequada, prèvia realització d’un Pla de Proves, acceptat per la D.F. i prenent les mesures de
seguretat necessàries. La D.F. pot proposar a la Propietat, com a alternativa a l’enderroc o reforç, una limitació
de les càrregues d’ús.
+ Durabilitat. El control el regula la D.F., i es basa en el control documental dels fulls de subministrament del
formigó, en el que hi comptin les limitacions de la relació aigua/ciment i el contingut de ciment especificat,
amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció. Si el formigó no es fabrica en una central, el
fabricant a d’aportar a la D.F. la mateixa informació signada per una persona física. S’exigeix aquest control per
a cada amassada emprada a l’obra. Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal
realitzar en obres sotmeses a classes ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no marí) o
alguna de les classes específiques d’exposició que estableix la normativa vigent. Aquest control s’ha de fer de
forma prèvia a l’inici de l’obra.
8.2.2.3. Verificació
Durant l’execució s’evitarà l’actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar danys
irreversibles en els elements ja formigonats
8.2.2.4. Amidament i abonament
m3 de formigó, d'acord amb les especificacions de la D.T. Per a l'abonament dels increments de secció sobre la
secció teòrica mínima indicats en els plànols de seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat
ordenada la seva execució per la D.F., instruccions per escrit, en les que consti de manera explícita les
dimensions que han de donar‐se a la secció. Per això, el contractista i/o constructor estarà obligat a exigir, a la
D.F., prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. El
preu del formigó inclourà els possibles additius i addicions que la D.F. estimi necessaris i també la possible
necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la D.F. (ciment, P.A.S., blanc, etc.).
Kg d’acer que resultin de l'especejament previst en el D.T. Si durant l’execució, la D.F. ordena l’increment de
l’armat, l’amidament correspondrà als Kg reals col∙locats a l’obra. 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
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l'element compost). Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el
doblec i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls,
lligaments, soldadures, etc.
m² de superfície amidada de malla electrosoldada segons les especificacions de la D.T. Aquest criteri inclou les
pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
ut de barra ancorada a elements de formigó, executada d’acord amb les especificacions de la D.T.
8.2.3. Encofrats
Els encofrats són elements auxiliars destinats a rebre i a donar forma a la massa de formigó abocada, fins al
total enduriment o fraguat. Els elements per encofrats són els següents: pilars, murs, bigues, lloses, cèrcols,
sostres unidireccionals i reticulars, lloses i bancades, membranes, arcs, voltes i revoltons. Existeixen diferents
tipus d’elements d’encofrats, els prefabricats de cartró, els de fusta, els de plàstic i els prefabricats de metall‐
fusta.
8.2.3.1. Components
Material encofrant, elements de rigidització, elements d’atirantament, elements de travada, elements de
recolzament, diagonals d’apuntalament, productes desencofrants.
8.2.3.2. Execució
a) Condicions prèvies
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. Cap element d'obra podrà
ser desencofrat sense l'autorització. Els cindris, encofrats, motlles i puntals, així com els elements que formen
l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies
dimensionals ( menys de 5mm ) i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions
estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons
de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. En èpoques de vents forts s’han d’atirantar amb cables o
cordes els encofrats dels elements verticals d’esveltesa més gran de 10. S'han d'adoptar les mesures oportunes
per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. En obres d'importància i que no
es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura
fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el
moment de desencofrat. Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment
de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a
evitar‐ho es podrà autoritzar un segellant adequat. Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat
fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. Els motlles recuperables s'han de col∙locar ben alineats, de
manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. No han de tenir deformacions,
cantells trencats ni fissures. El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels
nervis formigonats. Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
S'han de col∙locar angulars metàl∙lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç
per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. La D.F. podrà autoritzar la utilització de
cantoneres per a aixamfranar les arestes vives. El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves
característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de
retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes,
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. En elements
horitzontals els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a
l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil∙lèsima de la llum.
b) Fases d’execució
+ Neteja i preparació del pla de recolzament. El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a
formigonar. En elements verticals, per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures
provisionals a la part inferior de l'encofrat . Es replantejaran les línies de posició de l’encofrat i es marcaran les
cotes de referència.
+ Muntatge i col∙locació dels elements de l'encofra. La col∙locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti
malmetre estructures ja construïdes. El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de
la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. Els puntals es col∙locaran
sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. Els puntals s'han de
travar en dues direccions perpendiculars. Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre
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finalment un desapuntalat senzill. Pel que fa al formigó pretensat, els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge
han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. S'han
de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó.
Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es
tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
+ Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant. L'interior de l'encofrat ha
d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en
cada cas, la col∙locació d'aquests productes. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o
preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
+ Tapat dels junts entre les peces. Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta
entre els junts Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts
+ Col∙locació dels dispositius de subjecció i trava.
+ Aplomat i anivellament de l'encofrat. Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces
en ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la
transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han
de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. Quan entre la realització de l'encofrat i el
formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. El formigonat s'ha de fer
durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
+ Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui.
+ Humectació de l'encofrat. Si és de fusta, Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui
de fusta, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.
+ Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, la partida inclou totes les operacions de
muntatge i desmuntatge de l'encofrat. Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les
temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en
què s'ha formigonat cada element. El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la
possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin
d'unir per a treballar solidàriament. Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha
de fer sense xocs ni sotragades. Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. El desencofrat de costers
verticals d'elements de petit cantell, podrà fer‐se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval
no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment
del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans
dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. La D.F. podrà reduir els passos anteriors quan ho consideri
oportú. No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense
l'autorització de la D.F.
c) Control i acceptació
Existència de càlcul, en els casos necessaris. Comprovació de plans, cotes i toleràncies. Revisió del muntatge.
8.2.3.3. Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó.
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva
col∙locació, així com les operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre
quadrat qualsevol tipus d'accessori de l'encofrat, com els junts entre murs o altres elements que a judici de la
D.F. siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat.
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la D.F.,
per l'execució del formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons.
8.3. ESTRUCTURES D’ACER
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica,
l’estabilitat i l’aptitud al servei, inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus de cosntrucció. Realitzat amb perfils
d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o calent, utilitzats directament o formant peces
compostes. Ha de dotar la construcció d’un comportament estructural adient front a les accions i a les
influències previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE‐A Seguretat estructural. Acer,
mantenint, a més, la resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin complir‐se les exigències de
seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures
d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, corretges i tots els elements
d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer.
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8.3.1. Normes d’aplicació
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o
altres materials ferris. RD 2351/1985.
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210‐1:1994 i UNE EN 10219‐1:1998. Materials
d’aportació de soldadures UNE‐EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090‐1:1997.
8.3.2. Components
Perfils i xapes d’acer laminat en calent
Perfils foradats d’acer laminat en calent
Perfils i plaques conformats en fred
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana.
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència
Soldadures
Cordons i cables
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.
a) Característiques tècniques mínimes:
+ Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210‐
1:1994 i 10219‐1:1998. Perfils i xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN,
així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries
rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, U, C , Z, o Omega.
+ Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la
disposició dels forats i el seu diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers
dels cargols ordinaris segon (CTE‐DB SE‐A 4.3).
+ Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o
52 kg/mm² .
+ Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers
utilitzats tindran entre 70 i 200 kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre
xapes de gran espessor.
+ Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat
segons UNE ENV 1090‐1:1997
+ Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu
emplaçament.
b) Control i acceptació
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu
certificat d’origen. Quan no sigui així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori
independent, o en solucions de caràcter singular les recomanacions o normatives de prestigi reconegut. (CTE‐
DB SE‐A 12.3).
8.3.3. Execució
a) Condicions prèvies
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La
preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha
sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar‐los afectarà al seu treball
estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de
muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició
dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació
que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense
afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de
l'estructura abans de posar‐la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular la forma en què s'ha fet i els
medis de comprovació i mesura.
+ Condicions de manipulació i emmagatzematge
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular
sense produir deformacions permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i
l’aigua.
b) Fases d’execució
+ Preparació de la zona de treball
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+ Replanteig i marcat d’eixos
+ Col.locació i fixació provisional de la peça
+ Aplomat i nivellació definitius
+ Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les
dimensions i els tipus de soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de
soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en tap i trau.(CTE‐DB SE‐A 10.3). Les soldadures s'han de fer
protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han d’estar correctament fixats. Les
superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures,
d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura
successius no han de produir osques.
+ Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol
cop els forats que travessin dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de
realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible la rectificació per coincidència, que
s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, la rosca pot estar
inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de
tall. La utilització de femelles i volanderes queda especificada al CTE‐DB SE‐A 10.4. El collat de cargols sense
pretesar, i el collat de cargols pretesats queda especificat al CTE‐DB SE‐A 10.5. El cargols d'una unió s'han
d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar
d'apretar en una segona pasada.
+ Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el
formigó, han de netejar‐se i no pintar‐se. No s’ha de començar a pintar sense haver‐ne eliminat les escòries. Els
mètodes de recobriment de les estructures d’acer són: galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les
soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es disposaran forats de purga i les
superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent àcid
o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i
pintures compleixen els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un
cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció, sempre en un to
diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu
muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la inspecció i
l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid.
+ Toleràncies d’execució (CTE‐DB SE‐A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell
superior del pla del pis ± 5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives
±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no
intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i e2 <= 5mm.
c) Control i acceptació
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller
(CTE‐DB SE‐A 12.4).
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE‐DB SE‐A 12.5).
+ Toleràncies de fabricació (CTE‐DB SE‐A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en
funció de l’alçària. Seccions amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes.
Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions
per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.
8.3.4. Amidament i abonament
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i
elements auxiliars corresponents a les estructures d’acer, incloent‐hi en el preu tots els elements i operacions
d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i
indicacions de la D.F.
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries,
d'acord amb la normativa vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre
valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material
corresponents a retalls.

Vilafranca del Penedès, febrer 2022
M. Rosa Escala Moyés, arquitecta
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COMENTARI

1.1 u

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

PREU

IMPORT

Total:

2,000

42,14

84,28 €

Total:

800,000

1,55

1.240,00 €

7,84

1.793,79 €

2,39

546,83 €

30,19

2.590,30 €

54,69

15.641,34 €

26,85

563,85 €

9,97

78,96 €

Retirada i recol.locació de bancs de fusta
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Retirada i recol.locació de banc de fusta

1.2 m2

Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.mec.
Neteja i esbrossada del terreny , amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

1.3 m3

Excav.esplanació,terreny tràns.,compres.
Ex cav ació per a esplanació en terreny de trànsit, amb compressor
Pista

22,00

13,00

0,80

Total:
1.4 m3

228,800

228,800

Transport terres dins obra,càrrega mec.,dúmper
Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb
dúmper
Pista

22,00

13,00

0,80

Total:
1.5 m3

228,800

228,800

Subbase granulat grandària=50-70mm,estesa+picon.
Subbase de granulat de grandària màx ima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
Pista

22,00

13,00

0,30

Total:
1.6 m2

85,800

85,800

Paviment continu de formigó tractat superficialment amb enduridor o colorant, ús esportiu
Pav iment continu ex terior per a pista esportiv a, de 15 cm d'espessor, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central, i abocament des de camió, estès i v ibrat manual, i malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 6-6 B
500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080; tractat superficialment amb capa de trànsit de morter decoratiu de rodolament
per a pav iment de formigó, color gris, rendiment 1 kg/m², amb acabat remolinat mecànic.
Pista

22,00

13,00

286,000

Total:
1.7 m2

286,000

Muntatge+desm.1 cara encofrat,plafó met.200x50cm,p/paviment
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de 200x 50 cm, per a pav iment de formigó,
encofrats a una cara, d'una alçària <=6 m, per a deix ar el formigó v ist

Total:
1.8 m3

21,000

Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.
Ex cav ació de rases i pous de fins a 0.5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió.
Rasa pluvial

22,00

0,60

0,60

Total:
1.9 ml

7,920

7,920

Bunera longitudinal de fàbrica
Bonera longitudinal de fàbrica, de 250 mm d'amplada interior i 400 mm d'altura, amb reix eta d'acer galv anitzat,
classe A-15 segons UNE-EN 124 i UNE-EN 1433. El preu no inclou l'ex cav ació ni el replé del ex tradós

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

Pàg.1
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1.10 m3

ACUM.

PREU

IMPORT

22,000

152,52

3.355,44 €

11,08

80,77 €

35,54

259,09 €

9,81

264,87 €

1.625,91

3.251,82 €

375,26

750,52 €

642,63

642,63 €

11,67

336,10 €

Excav. rasa instal. h<=1m,terr.compact.,m.mec.
Ex cav ació de rasa per a pas d´instal.lacions fins a 1 m de fondària , en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i amb les terres deix ades a la v ora
Rasa d'enllumenat

27,00

0,60

0,45

Total:
1.11 m3

7,290

7,290

Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sauló.,g<=25c
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló , en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó v ibrant
Rasa d'enllumenat

27,00

0,60

0,45

Total:
1.12 m

7,290

7,290

Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic
Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic formada per tub protector de polietilè de
doble paret, de 63 mm de diàmetre.

Total:
1.13 ut

27,000

Combinat multiesport
Combinat multiesport compost dels següents elements: porteria antiv andàlica, de 3 m de base i 2 m d'altura;
cistella amb tauler antiv andàlic de x apa galv anitzada perforada i cèrcol col·locat a una altura de 3,05 m, fix at a
una base de formigó HM-20/P/20/I.
Inclou ex cav ació de forat i base de formigó per fix ació.
Inclou mecanismes de subjecció per mobilitat opcional.

Total:
1.14 ut

2,000

Postes multiesport/multialtures metàl.lics diam. 80 mm, per anclar
Poste multiesport/multialtures, fabricat amb tub metàl.lic de 80 mm de diàmetre, lacat blanc. Pintura 100%
poliéster. Anclat directament al terra, 40 cm de profunditat.
Sistema de tendat amb cabrestant.
Inclou x arx a multiusos, quadrat 45x 45 mm.
Inclou ex cav ació de forat i base de formigó per fix ació.
Inclou mecanismes de subjecció per mobilitat opcional.

Total:
1.15 ut

2,000

Marcat i senyalització de pistes esportives, amb pintura plàstica.
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica antilliscant, color blanc, acabat setinat, tex tura llisa, la
primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir; per a marcat i
seny alització de pista, amb línies de 5 cm d'amplada, contínues o discontínues, segons normes federativ es.

Total:
1.16 m3

1,000

Excavació de rasa i pou per jardi de pluja
Ex cav ació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroex cav adora i càrrega amb les terres reubicades in situ
36,00

0,80

1,00

Total:
M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

28,800

28,800
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1.17 u

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

PREU

IMPORT

955,00

955,00 €

42,31

731,12 €

68,73

494,86 €

2,02

58,18 €

202,19

404,38 €

2,000

80,06

160,12 €

48,000

16,52

792,96 €

Parterre inundable - Jardí de pluja
Preparació del parterre inundable mitjançant la hidrosembra de barreja de llav ors herbàcies, la plantació
d'arbustiv es amb capacitat de bioretenció que ajudin a estabilitzar el pendent lateral de la zona deprimida.
S'inclou l'aigua, les llav ors, els fix adors, l'adob orgànic i mineral, bioactiv ador microbió , el mulch i totes les
feines necessàries per tal de deix ar la superfície preparada.

Total:
1.18 m3

1,000

Reblert rasa grava drenatge
Reblert i picontage de rasa amb grav es per a drenatge e 20 a 30 mm de diàmetre, per a recollir aigües
superficials, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó v ibrant
36,00

0,80

0,60

Total:
1.19 m3

17,280

17,280

Reblert de rasa amb terra vegetal
Reblert de rasa amb terra v egetal, per formar una capa de gruix uniforme de fins a 25 cm.
36,00

0,80

0,25

Total:
1.20 m2

7,200

7,200

Geotèxtil
Geotèx til format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir
36,00

0,80

28,800

Total:
1.21 u

28,800

Banc de fusta
Banc de fusta pintat i env ernissat, de característiques similar als ex istent a la plaça, de 200 cm de llargària, i
passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó de 30x 30x 30 cm

Total:
1.22 u

2,000

Paperera
Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre, de planx a pintada d'1 mm de gruix , amb base perforada i suports
de 50x 20x 1,5 mm, ancorada amb dos daus de formigó de 30x 30x 30 cm

Total:
1.23 u

Plantació arbust,h=>2m,m.manuals,pend.<25%
Plantació d'arbust d'alçària més de 2 m, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %

Total:

Total Capítulo 1 :

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

35.077,21 €

Pàg.3

Nota de Secretari Accidental (Corominas Baig,Arcadi): Aquest Projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia 26/2022, d'11 de març; i ha estat Aprovat
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2.1 m3

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

PREU

IMPORT

5,27

160,29 €

41,01

1.247,36 €

163,01

4.993,32 €

82,51

418,33 €

28,67

1.305,63 €

Excavacions de rases

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Ex cav ació de rases de fins a 50 cm de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió (+10% per ensorrament)
Mur doble - inferior grada

26,10

0,90

0,90

21,141

Mur simple

22,90

0,45

0,90

9,275

Total:
2.2 m3

30,416

Càrrega man.+transp.terres dins obra,dúmper
Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres dins de l´obra, amb dúmper
Mur doble - inferior grada

26,10

0,90

0,90

21,141

Mur simple

22,90

0,45

0,90

9,275

Total:
2.3 m3

30,416

Mur de contenció de formigó armat.
Mur de contenció de terres de superfície plana, de formigó armat, de fins 3 m d'altura, realitzat amb formigó HA25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aprox imada de 22 kg/m³. Inclús tubs de PVC per drenatge, filferro de lligar i separadors. El preu inclou la
fonamentació del mur i l'elaboració i el muntatge de la ferralla en el lloc definitiu de la sev a col·locació en obra,
però no inclou l'encofrat.
Mur doble - inferior grada

26,10

0,90

0,75

17,618

Mur superior grada

26,10

0,45

0,45

5,285

Mur simple

22,90

0,45

0,75

7,729

Total:
2.4 m3

30,632

Formigó de neteja.
Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a formació de capa de formigó de
neteja i aniv ellament de fons de fonamentació, en el fons de l'ex cav ació prèv iament realitzada.
Mur doble - inferior grada

26,10

0,90

0,15

3,524

Mur simple

22,90

0,45

0,15

1,546

Total:
2.5 m2

5,070

Sistema d'encofrat per mur de contenció de formigó
Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat a dues cares amb acabat v ist amb tex tura env etada, i bisel.lats
superior del mur, realitzat amb taulons de fusta de pi, amortitzables en 1 usos, per a formació de mur de
formigó armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a contenció de terres. Inclús tubs de PVC per a
formació d'escorrentius; passamurs per a pas dels tensors; elements de sustentació, fix ació i apuntalament
necessaris per a la sev a estabilitat; i líquid desencofrant per ev itar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Mur doble - inferior grada

26,10

0,90

23,490

Mur superior grada

26,10

0,45

11,745

Mur simple

22,90

0,45

10,305

Total:

45,540

Total Capítulo 2 :

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

8.124,93 €
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3.1 u

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

PREU

IMPORT

249,00

498,00 €

55,43

831,45 €

11,67

52,52 €

12,36

593,28 €

45,48

2.910,72 €

2,60

163,80 €

Anul.lació de connexió d'embonal

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Anul.lació de connex ió d'embornal amb clav aguera ex istent, mitjantçant l'ex ecució de tabicó de totx o massís i
el reblert de la connex ió amb formigó pobre

Total:
3.2 m

2,000

Excavació completa de clavegueram per connexió d'embornals
Ex ecució completa de clav eguera per a connex ió d'embornals incloses les actuacions de tall amb serra,
demolició de pav iment de calçada i v orera, ex cav ació de rasa, repàs i piconatge de sòl de rasa, amb
compactació del 95% PM, col.locació de clav egueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre
solera de formigó de 10 cm de gruix i rebliment de la rasa amb formigó de resistència de 20 N/mm2 fins a 10
cm per sobre de la part superior del tub, rebliment de la rasa amb les terres seleccionades de la pròpia
ex cav ació, i connex ió a embornal o reix a. Inclou l'ex ecució de nov a pav imentació d'iguals característiques a
l'ex istent, obres accessòries, transport i deposició dels residus.
C/ Dr. Robert

15,00

15,000

Total:
3.3 m3

15,000

Excavació de rasa i pou per jardi de pluja
Ex cav ació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroex cav adora i càrrega amb les terres reubicades in situ
Pous de registre

3,00

1,00

1,00

1,50

Total:
3.4 m3

4,500

4,500

Excavació de rases
Ex cav ació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroex cav adora i amb les terres deix ades a la v ora
Rasa per col.lector DN315
Col.lector pluvials a dipòsit

49,00

0,50

1,50

36,750

Col.lector pluvials a dipòsit

15,00

0,50

1,50

11,250

Total:
3.5 m

48,000

Clavegueró amb tub de PVC-U
Clav egueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 10 cm de gruix i
rebliment de la rasa amb formigó de resistència de 20 N/mm2 fins a 10 cm per sobre de la part superior del tub
Rasa per col.lector DN315
Col.lector pluvials a dipòsit

49,00

49,000

Col.lector pluvials a dipòsit

15,00

15,000

Total:
3.6 m2

64,000

Repàs i picontage de sòl de rasa
Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i meny s d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM
Dipòsit
7,00

3,00

3,00

Total:

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

63,000

63,000
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3.7 m3

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

PREU

IMPORT

2,60

124,80 €

55,43

277,15 €

266,17

798,51 €

526,02

1.578,06 €

9,76

614,88 €

2,60

163,80 €

Rebliment i piconatge de rasa
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia ex cav ació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95% PM

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Rasa per col.lector DN315
Col.lector pluvials a dipòsit

49,00

0,50

1,50

36,750

Col.lector pluvials a dipòsit

15,00

0,50

1,50

11,250

Total:
3.8 m

48,000

Excavació completa de col.lector sobreixidor
Ex ecució completa de col.lector sobreeix idor per a connex ió a embornal ex istent.
Inclou tots els treballs necessaris per a connectar a l'embornal.
Inclou l'ex ecució de nov a pav imentació d'iguals característiques a l'ex istent, obres accessòries, transport i
deposició dels residus.
Col.lector sobreix idor rasa drenant

5,00

5,000

Total:
3.9 u

5,000

Pou circular D=100
Pou circular de D=100 cm de peces de formigó prefabricada, col·locades amb morter mix t 1:2:10, brocal per a
pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 100X60X60 cm, amb junt encadellat,
col·locat sobre anell de pou de registre, inclòs segellat de junts i rebut de graons amb morter mix t 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigó de 165 l, inclosos els graons de polipropilè armat, de 250x 350x 250 mm i 3 kg
de pes i l'ex ecució de solera amb mitja cany a de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta
1x 1 m
3,00

3,000

Total:
3.10 u

3,000

Bastiment i tapa per pou
Bastiment quadrat i tapa circular abatible de fosa dúctil per a pou de registre, de 1000x 1000 mm i tapa de 800
mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe D400 segons UNE-EN 124, 71 kg de pes de tapa
i 118,5 kg de pes total, col.locat amb morter
3,00

3,000

Total:
3.11 m3

3,000

Excavació de fossat per a dipòsit
Ex cav ació de fossat per a dipòsit de fins a 3 m de profunditat, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió amb
les terres deix ades i escampades a l'obra.
Inclou preparació de la base per a rebre els dipòsits.
7,00

3,00

3,00

Total:
3.12 m2

63,000

63,000

Repàs i picontage de sòl de rasa
Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i meny s d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM
Dipòsit
7,00

3,00

3,00

Total:
3.13 u

63,000

63,000

Dipòsit prefabicat de 30.000 l
Dipòsit d'acumulació d'aigÃ¼es pluv ials, de 30 m3 de capacitat, prefabricat de polièster reforçat amb fibra de

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta
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NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.
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IMPORT

8.795,33

8.795,33 €

32,56

410,26 €

893,56

893,56 €

17,73

1.648,89 €

179,19

376,30 €

0,78

16,38 €

11,67

17,51 €

v idre, per soterrar en posició horitzontal, amb falques de recolzament. La unitat d'obra inclou la totalitat de
treballs i elements complementaris necessaris per a la correcta instal·lació i posada en marx a

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Total:
3.14 m3

1,000

Reomplert de fosat de dipòsit
Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroex cav adora mitjana
Base dipòsit

7,00

3,00

0,60

Total:
3.15 u

12,600

12,600

Reixa de desbast manual
Conjunt de pou rectangular d'obra de totx ó massís arrebossat per dins i instal.lació de reix a de desbast
manual d'acer inox idable per la retenció de sòlids amb separació entre barres de 3cm. Inclou la fix ació a
l'interior del canal d'entrada. La reix a tindrà una inclinació d'uns 75°respecte la solera. L'unitat d'obra inclou
l'ex cav ació, el repàs i piconatge al 95%PM i lla totalitat de treballs i elements complementaris necessaris per a
la sev a correcta instal.lació i posada en marx a. Inclou totes les connex ions

Total:
3.16 m3

1,000

Estesa i piconatge de terres
Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix , com a màx im, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó v ibrant petit, i amb necessitat d'humectació
Dipòsit
Volum dipòsit

7,00

3,00

3,00

30,00

30,000

Total:
3.17 m3

63,000

93,000

Terra vegetal de jardineria
Terra v egetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductiv itat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroex cav adora petita i mitjans manuals
Dipòsit

7,00

3,00

0,10

Total:
3.18 m2

2,100

2,100

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica
Hidrosembra de barreja de llav ors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra v egetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactiv ador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2
Dipòsit

7,00

3,00

21,000

Total:
3.19 m3

21,000

Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària
Ex cav ació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroex cav adora i càrrega mecànica sobre camió
Pou de captació sobreeix idor

1,00

1,00

1,00

1,50

Total:

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

1,500

1,500

Pàg.7

Nota de Secretari Accidental (Corominas Baig,Arcadi): Aquest Projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia 26/2022, d'11 de març; i ha estat Aprovat
Definitivament mitjançant Decret de l'Alcaldia 2022/59, de 17 de maig. El Secretari Acctal
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SIGNAT
18/05/2022 10:52

Pressupost
COMENTARI

3.20 m3

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

PREU

IMPORT

11,44

686,40 €

42,31

1.903,95 €

68,73

1.030,95 €

2,02

121,20 €

13,16

263,20 €

266,17

266,17 €

1,000

526,02

526,02 €

32,000

16,52

528,64 €

Excavació de rasa fins a 2 m de fondària
Ex cav ació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroex cav adora i amb les terres deix ades a la v ora

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Rasa de graves a sortida de dipòsit

20,00

3,00

1,00

Total:
3.21 m3

60,000

60,000

Reblert rasa grava drenatge
Reblert i picontage de rasa amb grav es per a drenatge e 20 a 30 mm de diàmetre, per a recollir aigües
superficials, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó v ibrant
Rasa de graves a sortida de dipòsit

20,00

3,00

0,75

Total:
3.22 m3

45,000

45,000

Reblert de rasa amb terra vegetal
Reblert de rasa amb terra v egetal, per formar una capa de gruix uniforme de fins a 25 cm.
Rasa de graves a sortida de dipòsit

20,00

3,00

0,25

Total:
3.23 m2

15,000

15,000

Geotèxtil
Geotèx til format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir
Rasa de graves a sortida de dipòsit

20,00

3,00

60,000

Total:
3.24 m

60,000

Drenatge amb tub D160mm polietilè alta densitat
Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre
Rasa de graves a sortida de dipòsit

20,00

20,000

Total:
3.25 u

20,000

Pou circular de D=100 cm de peces de formigó prefabricada
Pou circular de D=100 cm de peces de formigó prefabricada, col·locades amb morter mix t 1:2:10, brocal per a
pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 100X60X60 cm, amb junt encadellat,
col·locat sobre anell de pou de registre, inclòs segellat de junts i rebut de graons amb morter mix t 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigó de 165 l, inclosos els graons de polipropilè armat, de 250x 350x 250 mm i 3 kg
de pes i l'ex ecució de solera amb mitja cany a de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta
1x 1 m

Total:
3.26 u

1,000

Bastiment circular i tapa amb reixa circular abatible
Bastiment circular i tapa amb reix a circular abatible de fosa dúctil per a pou/sobreix idor, tapa de 650 mm de
diàmetre i pas lliure de 600 mm de diàmetre, classe D400, col.locat amb morter

Total:
3.27 u

Plantació arbust,h=>2m,m.manuals,pend.<25%
Plantació d'arbust d'alçària més de 2 m, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %

Total:

Total Capítulo 3 :
M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

26.091,73 €
Pàg.8

Nota de Secretari Accidental (Corominas Baig,Arcadi): Aquest Projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia 26/2022, d'11 de març; i ha estat Aprovat
Definitivament mitjançant Decret de l'Alcaldia 2022/59, de 17 de maig. El Secretari Acctal
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SIGNAT
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Pressupost
COMENTARI

4.1 m3

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

52,40

2,50

0,30

39,300

PREU

IMPORT

7,84

308,11 €

2,39

93,93 €

30,58

400,60 €

36,76

4.031,47 €

9,97

60,73 €

155,46

946,91 €

2,06

7.040,88 €

Excav.esplanació,terreny tràns.,compres.
Ex cav ació per a esplanació en terreny de trànsit, amb compressor

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Passera

Total:
4.2 m3

39,300

Transport terres dins obra,càrrega mec.,dúmper
Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb
dúmper
Passera

52,40

2,50

0,30

Total:
4.3 m3

39,300

39,300

Subbase tot-u nat.,estesa+picon.95%PM
Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
Passera

52,40

2,50

0,10

Total:
4.4 m2

13,100

13,100

Tauló de fusta massissa per passera
Tauló de fusta massissa, de pinastre (Pinus pinaster) color marró, tractada en autoclau mitjançant el mètode
Bethell, amb classe d'ús 4 segons UNE-EN 335, acabat raspallat, sobre base de sauló.
Tram de 1.60 m d'amplada

23,70

1,60

37,920

Tram de 2.50 m d'amplada

28,70

2,50

71,750

Total:
4.5 m3

109,670

Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.
Ex cav ació de rases i pous de fins a 0.5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió.
Sabates pilars

9,00

0,60

0,60

0,60

1,944

Riostres

8,00

1,92

0,45

0,60

4,147

Total:
4.6 m3

6,091

Fonament rasa form. HA-25/F/20/IIa,col.bomba,30kg/m3 acer B
Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'acer en barres
corrugades B 500 S inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta
Sabates pilars

9,00

0,60

0,60

0,60

1,944

Riostres

8,00

1,92

0,45

0,60

4,147

Total:
4.7 kg

6,091

Pergola amb estructura metàl.lica HEB-100
Formació de pèrgola amb estructura metàl.lica HEB-160, amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antiox idant, col.locat a l'obra amb soldadura; i ancorada amb daus de
formigó de 35x 35x 35 cm
Pilars HEB-160

9,00

3,30

68,55

2.035,935

Perfil superior - HEB-160

9,00

2,24

68,55

1.381,968

Total:

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

3.417,903

Pàg.9

Nota de Secretari Accidental (Corominas Baig,Arcadi): Aquest Projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia 26/2022, d'11 de març; i ha estat Aprovat
Definitivament mitjançant Decret de l'Alcaldia 2022/59, de 17 de maig. El Secretari Acctal
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COMENTARI

4.8 ut

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

PREU

IMPORT

117,36

938,88 €

11,08

299,16 €

35,54

959,58 €

180,00

720,00 €

300,00

1.200,00 €

7,79

779,00 €

9,81

981,00 €

780,00

780,00 €

Tirant de varilla llisa amb tensors

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Tirant amb forma de creu de Sant Andreu, format per dues v arilles llises de 3,55 m de llargada cadascuna i 18
mm de diàmetre amb un tota de 2 tensors, col.locades entre els perfiles metàl.lics del sostre de la pèrgola.

Total:
4.9 m3

8,000

Excav. rasa instal. h<=1m,terr.compact.,m.mec.
Ex cav ació de rasa per a pas d´instal.lacions fins a 1 m de fondària , en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i amb les terres deix ades a la v ora
100,00

0,60

0,45

Total:
4.10 m3

27,000

27,000

Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sauló.,g<=25c
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló , en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó v ibrant
100,00

0,60

0,45

Total:
4.11 u

27,000

27,000

Aplic exterior per mur
Llumenera antiv andàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de v apor de sodi a pressió alta de 250
W, simètrica, amb suport d'alumini, equip incorporat i acoblada al suport

Total:
4.12 u

4,000

Llumenera per a pèrgola
Llumenera decorativ a amb difusor pla de plàstic, amb làmpada llum mix ta de 160 W, de preu mitjà, forma
troncopiramidal, amb allotjament per a equip i acoblada al suport

Total:
4.13 m

4,000

Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic
Cablejat per a x arx a subterrània d'enllumenat públic format per 4 cables unipolars RZ1-K (AS) reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure de 6 mm² de secció, sent la sev a tensió assignada de 0,6/1
kV.

Total:
4.14 m

100,000

Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic
Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic formada per tub protector de polietilè de
doble paret, de 63 mm de diàmetre.

Total:
4.15 u

100,000

Localització i connexió a la xarxa existent d'enllumenat públic
Localització i connex ió a la x arx a ex istent d'enllumenat públic.Inclou arqueta de registre i tots els mecanismes
necessàris.
El preu inclou la demolició i l'aix ecat del ferm ex istent.

Total:

1,000

Total Capítulo 4 :

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

19.540,25 €

Pàg.10

Nota de Secretari Accidental (Corominas Baig,Arcadi): Aquest Projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia 26/2022, d'11 de març; i ha estat Aprovat
Definitivament mitjançant Decret de l'Alcaldia 2022/59, de 17 de maig. El Secretari Acctal
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Pressupost
COMENTARI

5.1 ut

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

PREU

IMPORT

4,000

40,00

160,00 €

1,55

350,30 €

25,66

289,96 €

11,67

169,92 €

955,00

955,00 €

42,31

616,03 €

68,73

357,40 €

2,02

42,02 €

Retirada de jocs infantils
Retirada de jocs infantils

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Total:
5.2 m2

Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.mec.
Neteja i esbrossada del terreny , amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
Zona jocs infantils oberts

226,00

226,000

Total:
5.3 m3

226,000

Base sauló,estesa+picon.95%PM
Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM.
Inclou la prev ia preparació del terreny per l'aportació del sauló
Zona jocs infantils oberts

226,00

0,05

11,300

Total:
5.4 m3

11,300

Excavació de rasa i pou per jardi de pluja
Ex cav ació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroex cav adora i càrrega amb les terres reubicades in situ
26,00

0,80

0,70

Total:
5.5 u

14,560

14,560

Parterre inundable - Jardí de pluja
Preparació del parterre inundable mitjançant la hidrosembra de barreja de llav ors herbàcies, la plantació
d'arbustiv es amb capacitat de bioretenció que ajudin a estabilitzar el pendent lateral de la zona deprimida.
S'inclou l'aigua, les llav ors, els fix adors, l'adob orgànic i mineral, bioactiv ador microbió , el mulch i totes les
feines necessàries per tal de deix ar la superfície preparada.

Total:
5.6 m3

1,000

Reblert rasa grava drenatge
Reblert i picontage de rasa amb grav es per a drenatge e 20 a 30 mm de diàmetre, per a recollir aigües
superficials, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó v ibrant
26,00

0,80

0,70

Total:
5.7 m3

14,560

14,560

Reblert de rasa amb terra vegetal
Reblert de rasa amb terra v egetal, per formar una capa de gruix uniforme de fins a 25 cm.
26,00

0,80

0,25

Total:
5.8 m2

5,200

5,200

Geotèxtil
Geotèx til format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir
26,00

0,80

20,800

Total:
5.9 u

20,800

Plantació arbust,h=>2m,m.manuals,pend.<25%
Plantació d'arbust d'alçària més de 2 m, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

Pàg.11

Nota de Secretari Accidental (Corominas Baig,Arcadi): Aquest Projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia 26/2022, d'11 de març; i ha estat Aprovat
Definitivament mitjançant Decret de l'Alcaldia 2022/59, de 17 de maig. El Secretari Acctal
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Total:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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5.10 ut

ACUM.

PREU

IMPORT

34,000

16,52

561,68 €

6.790,17

6.790,17 €

Conjunt de multijocs infantils
Conjunt de multijocs infantils, compost per gronx adors, tobogan i joc de corda per grimpar, i altres o similiar,
d'acord amb el referenciat a la Memòria.
Col·locació en obra: amb tacs químics, sobre una base de formigó. El preu inclou elements de fix ació.

Total:

1,000

Total Capítulo 5 :

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

10.292,48 €

Pàg.12

Nota de Secretari Accidental (Corominas Baig,Arcadi): Aquest Projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia 26/2022, d'11 de març; i ha estat Aprovat
Definitivament mitjançant Decret de l'Alcaldia 2022/59, de 17 de maig. El Secretari Acctal

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_TEXT REFOS PROJECTE EXECUTIU PLAÇA
JOAN SANGENIS_16052022

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

1.- Secretari Accidental de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 18/05/2022 10:52

Codi per a validació: FACZI-UJ7U9-FANS7
Pàgina 101 de 170

Pressupost

: CONDICIONAMENT I URBANIT ZACIÓ PLAÇA JOAN SANGENÍS

Capítol 6

: ALT RES

SIGNAT
18/05/2022 10:52

Pressupost
COMENTARI

6.1 m3

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

PREU

IMPORT

11,67

44,44 €

600,00

600,00 €

42,31

140,98 €

68,73

81,79 €

4,760

2,02

9,62 €

9,000

16,52

148,68 €

1,55

604,50 €

Excavació de rasa i pou per jardi de pluja

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Ex cav ació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroex cav adora i càrrega amb les terres reubicades in situ
Zona de jocs tancants

6,80

0,80

0,70

Total:
6.2 u

3,808

3,808

Parterre inundable - Jardí de pluja
Preparació del parterre inundable mitjançant la hidrosembra de barreja de llav ors herbàcies, la plantació
d'arbustiv es amb capacitat de bioretenció que ajudin a estabilitzar el pendent lateral de la zona deprimida.
S'inclou l'aigua, les llav ors, els fix adors, l'adob orgànic i mineral, bioactiv ador microbió , el mulch i totes les
feines necessàries per tal de deix ar la superfície preparada.
Zona de jocs tancats

1,00

1,000

Total:
6.3 m3

1,000

Reblert rasa grava drenatge
Reblert i picontage de rasa amb grav es per a drenatge e 20 a 30 mm de diàmetre, per a recollir aigües
superficials, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó v ibrant
Zona de jocs tancants

6,80

0,70

0,70

Total:
6.4 m3

3,332

3,332

Reblert de rasa amb terra vegetal
Reblert de rasa amb terra v egetal, per formar una capa de gruix uniforme de fins a 25 cm.
Zona de jocs tancats

6,80

0,70

0,25

Total:
6.5 m2

1,190

1,190

Geotèxtil
Geotèx til format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir
Zona de jocs tancats

6,80

0,70

4,760

Total:
6.6 u

Plantació arbust,h=>2m,m.manuals,pend.<25%
Plantació d'arbust d'alçària més de 2 m, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %

Total:
6.7 m2

Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.mec.
Neteja i esbrossada del terreny , amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
Zona font
Zona petanca

90,00

90,000

120,00

120,000

Zona jocs tancats

60,00

60,000

Zona jocs adults

120,00

120,000

Total:
6.8 m3

390,000

Base sauló,estesa+picon.95%PM
Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM.
Zona font
Zona petanca
Zona jocs tancats

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

90,00

0,10

9,000

120,00

0,10

12,000

60,00

0,10

6,000
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Zona jocs adults

DIM 1

DIM 2

120,00

0,10

DIM 3
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PREU

IMPORT

34,60

1.349,40 €

12,000

Total:
6.9 m2

ACUM.

39,000

Condicionament de l'espai de la font amb taulons de fusta separats
Tauló de fusta massissa, de pinastre (Pinus pinaster) color marró, tractada en autoclau mitjançant el mètode
Bethell, amb classe d'ús 4 segons UNE-EN 335, acabat raspallat, adaptats a font i arbres ex istent, sobre base
de sauló.

6.10 u

Total:

90,000

36,76

3.308,40 €

Total:

2,000

25,95

51,90 €

Total:

2,000

39,79

79,58 €

202,19

202,19 €

146,88

881,28 €

5,74

51,66 €

1,55

232,50 €

100,00

100,00 €

Retirada de porteries existent
Retirada de porteries ex istent

6.11 u

Retirada i posterior col.locació de paperes i bancs
Retirada i posterior recol.locació de paperera i banc en zona de la font

6.12 u

Banc de fusta
Banc de fusta pintat i env ernissat, de característiques similar als ex istent a la plaça, de 200 cm de llargària, i
passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó de 30x 30x 30 cm

Total:
6.13 u

1,000

Aparcament per a bicicletes, d'acer.
Aparcament per a 2 bicicletes, format por estructura de tub d'acer zincat bicromatat de 48 mm de diàmetre i 2
mm de gruix , de 0,75x 0,75 m, fix at a una superfície suport (no inclosa en aquest preu).

Total:
6.14 m

6,000

Poda formac.bardes h=<1,5m,s/escala,tallabarder
Poda de formació de bardes de meny s d'1,5 m d'alçària, inclosa la recollida de branques i càrrega sobre
camió, sense utilització d'escala i tallabarder

Total:
6.15 m2

9,000

Condicionamnet de terreny per circuit de Calistènia
Neteja i esbrossada del terreny , amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió, per posterior
col.locació de circuit de Calistènia (fase posterior)
150,00

150,000

Total:
6.16 ml

150,000

Repàs de tanca d'àrea de jocs infantils tancats
Repàs de tanca d'àrea de jocs infantils tancats, de 0,80 m d'altura, formada per pals v erticals i dos trav essers
horitzontals de fusta de pi silv estre, tractada en autoclau, acabada amb v ernís protector, i taules v erticals de
fusta d'ex trems arrodonits i cantells roms, de div ersos colors. Col·locació en obra: amb tacs químics, sobre
una superfície base. El preu no inclou la superfície base.

Total:

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

1,000
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6.17 u

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

PREU

IMPORT

1,000

200,00

200,00 €

0,78

725,40 €

Repàs perimetral de zona petanca
Repàs del perimetre delimitador de les pistes de petanca
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Total:
6.18 m2

Repàs general i replantació dels espai de la plaça
Repàs general i replantació dels espai de la plaça afectat per les obres
Hidrosembra de barreja de llav ors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra v egetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactiv ador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2
930,00

930,000

Total:

930,000

Total Capítulo 6 :

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

8.812,32 €
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7.1 u

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

PREU

IMPORT

Pla de seguretat i de salut
Compliment del R.D. 1626/97 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de
construcció.
Subministre i col.locació de tots els elements necessaris per a la ex ecució de l'obra amb totes les mesures de
seguretat i higiene que marca la normativ a v igent.
Inclou redacció del pla de seguretat i tota la tramitació necessària dels documents administratius per tal de
donar compliment a la normativ a de seguretat.

7.2 u

Total:

1,000

2.300,00

2.300,00 €

Total:

1,000

1.900,00

1.900,00 €

Control de Qualitat

Total Capítulo 7 :

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

4.200,00 €
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Resum de Pressupost
Capítol

. . . . . . . . . . DE
. . . .PISTA
........................................................
1: FORMACIÓ

Capítol

. . . .FORMIGÓ
..................................................................
2: MUR

8.124,93

Capítol

. . . . . .D'AIGÜES
................................................................
3: XARXA

26.091,73

Capítol

. . . . . . . . . I. PÈRGOLA
............................................................
4: PASSERA

19.540,25

Capítol

. . . . INFANTILS
. . . . . . . . . . . .OBERTS
......................................................
5: JOCS

10.292,48

Capítol

......................................................................
6: ALTRES

8.812,32

Capítol

......................................................................
7: VARIS

4.200,00

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL:

35.077,21

112.138,92

Gastos Generales

13,00 %

14.578,06

Beneficio Industrial

6,00 %

6.728,34
133.445,32

Impuesto del Valor Añadido
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRATA AMB IVA:

21,00 %

28.023,52
161.468,84

Ascendeix aquest pressupost a la quantitat de CENT SEIXANTA-UN MIL QUATRE-CENTS
SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta
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Quadre de Preus Simples
04lmb010a

u

Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica, per revestir, 29x14x5

0,36

08aaa010a

m3

Aigua

1,53

A0122000

h
Oficial 1a paleta
Oficial 1a paleta

17,23

A0123000

h
Oficial 1a encofrador
Oficial 1a encofrador

17,23

A0124000

h
Oficial 1a ferrallista
Oficial 1a ferrallista

17,23

A0127000

h
Oficial 1a col.locador
Oficial 1a col.locador

17,23

A012D000

h
Oficial 1a pintor
Oficial 1a pintor

25,57

A012M000

h
Oficial 1a muntador
Oficial 1a muntador

17,80

A012N000

h
Oficial 1a d'obra pública
Oficial 1a d'obra pública

25,57

A012P000

h
Oficial 1a jardiner
Oficial 1a jardiner

25,57

A0133000

h
Ajudant encofrador
Ajudant encofrador

15,30

A0134000

h
Ajudant ferrallista
Ajudant ferrallista

15,30

A0137000

h
Ajudant col.locador
Ajudant col.locador

15,30

A013D000

h
Ajudant pintor
Ajudant pintor

22,73

A013M000

h
Ajudant muntador
Ajudant muntador

15,30

A013P000

h
Ajudant jardiner
Ajudant jardiner

19,53

A0140000

h
Manobre
Manobre

25,57

A0150000

h
Manobre especialista
Manobre especialista

14,94

A016P000

h
Peó jardiner
Peó jardiner

22,73

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta
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Quadre de Preus Simples
B0111000

m3
Aigua
Aigua

B0312010

t
Sorra pedra granit.p/forms.
Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

19,25

B0312020

t
Sorra pedra granit.p/morters
Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

14,88

B031R400

t
Sorra material reciclat form. 0-5 mm
Sorra de material reciclat de formigons, de 0 a 5 mm

12,50

B0321000

m3
Sauló s/garbellar
Sauló sense garbellar

16,31

B0332020

t
Grava pedra granit.,p/drens
Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens

18,41

B0332300

t
Grava pedra granit.50-70mm
Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm

13,72

B0332Q10

t
Grava pedra granit.20mm,p/forms.
Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a
formigons

18,03

B0371000

m3
Tot-u nat.
Tot-u natural

20,88

B0512401

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

94,44

B0514301

t
Ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S 32,5,sacs
Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs

83,94

B064E21C

m3
Formigó HM-30/P/20/I+Qa,>=275kg/m3 ciment
Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I+Qa

73,54

B065960A

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

84,63

B065960B

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

81,44

B0704200

t
Morter M-4a (4 N/mm2) granel
Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel

28,87

B0A14200

kg
Filferro recuit,d=1,3mm
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

0,80
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Quadre de Preus Simples
B0A14300

kg
Filferro recuit,D=3mm
Filferro recuit de diàmetre 3 mm

0,96

B0A31000

kg
Clau acer
Clau acer

0,94

B0B2A000

kg
Acer b/corrugada B 500 S
Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,46

B0D21030

m
Tauló fusta pi p/10 usos
Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,40

B0D31000

m3
Llata fusta pi
Llata de fusta de pi

B0D625A0

cu
Puntal met.telescòpic h=3m,150usos
Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d´alçària i 150 usos

6,83

B0D629A0

cu
Puntal metàl.lic telescòpic h=5m,150usos
Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos

19,56

B0D81550

m2
Plafó metàl.lic50x200cm,20usos
Plafó metàl.lic de 50x200 cm per a 20 usos

2,76

B0DZA000

l
Desencofrant
Desencofrant

1,80

B0DZP500

u
Part propor.elem.aux.plafó met.50x200cm
Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x200
cm

0,40

B7B151B0

m2
Geotèxtil feltre polièst. no teix.lligat mecàn.,110-130g/m2
Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a
130 g/m2

0,91

BFB19401

m
Tub polietilè de doble paret
Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa
i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada, resistència a la compressió 250 N, amb grau de
protecció IP 549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNEEN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.

2,41

BQ115TN1

u
Banc senz.,fusta tropical,llarg.=200cm,17llistons 4x4cm+sup.
Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària,
amb 17 llistons de 4x4 cm, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de
fosa

160,05

BQ211110

u
Paperera trabucable D=31cm planxa pint.g=1mm,suport tub
Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1
mm, amb base perforada, vora de forma arrodonida i suports de tub de
50x20x1,5 mm

62,96

BR34J000

kg
Bioactivador microbià
Bioactivador microbià

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta
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Quadre de Preus Simples
BR361100

kg
Estabilitzant sint.base acrílica
Estabilitzant sintètic de base acrílica

8,03

BR3B6000

kg
Adob mineral alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR

0,86

BR3P1130

m3
Terra vegetal adobada,sacs 30l
Terra vegetal adobada, en sacs 30 l

BR3PAN00

kg
Encoixinament p/hidrosembres fibra semicurta
Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta

0,83

BR4AD310

u
Buxus sempervirens,h=0,6-0,8m,contenidor
Boix (Buxus sempervirens) d'alçària 0,6 a 0,8 m, en contenidor

8,94

BR4UJJ00

kg
Barreja hidrosembra herbàcies adaptades
Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades
agroclimàticament

3,53

BRB50101

u

C1101200

h
Compressor+dos martells pneumàtics
Compressor amb dos martells pneumàtics

16,28

C1311120

h
Pala carregadora sobre pneumàtics,mitjana
Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana

44,17

C1315010

h
Retroexcavadora petita
Retroexcavadora petita

59,54

C1315020

h
Retroexcavadora mitjana
Retroexcavadora mitjana

47,25

C1331100

h
Motoanivelladora petita
Motoanivelladora petita

55,40

C13350C0

h
Corró vibratori autopropulsat,12-14t
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

64,40

C133A0K0

h
Picó vibrant,plac.60cm
Picó vibrant amb placa de 60 cm

C1502E00

h
Camió cisterna 8m3
Camió cisterna de 8 m3

41,44

C1503000

h
Camió grua
Camió grua

44,75

C1505120

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

23,90

C1701100

h
Camió amb bomba formigonar
Camió amb bomba de formigonar

Tauló de fusta massíssa

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

96,05

21,88

8,35
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Quadre de Preus Simples
C1705600

h
Formigonera 165l
Formigonera de 165 l

1,45

C1705700

h
Formigonera 250l
Formigonera de 250 l

2,72

CR713300

h
Hidrosembradora muntada sobre camió
Hidrosembradora muntada sobre camió

CRE25000

h
Tallabarder
Tallabarder

2,28

mq06cor020

h

Equip per a tall de juntes en soleres de formigó

9,50

mq06fra010

h

Arremolinadora mecànica de formigó

mt09mif010ca

t

Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria

41,50

mt09mif010la

t

Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb

51,24

mt10hmf010tue

m3

Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central.

78,62

mt10hmf010tuf

m3

Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central

61,94

mt11rej020b

u

Marc i reixeta d'acer galvanitzat, de 250 mm d'amplada i 500 mm de

12,03

mt11var120b

u

Sifó en línia de PVC, color gris, registrable, amb unió

55,12

mt52dep310

u

Combinat multiesport compost

POU

m
Peça form.p/pou circ.D=100cm,pref.
Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada

R00001

m3

Formigó HM-15/B/20/X0, fabricat en central

R00002

kg

Emprimació, per a la fixació de suports disgregables i millorar

6,92

R00003

m2

Revestiment continu constituït per aglomerat de quars, ciment i

5,67

R00004

l

Pintura plàstica, acabat setinat, a base de resines acríliques pures

R00005

m

Poliestirè expandit en junts de dilatació de paviments continus de

0,39

R00006

u

Cartutx de massilla elastòmera monocomponent a base de

7,65

R00007

h

Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil

9,27

R00008

h

Regla vibrant de 3 m

4,67

TAPA

u
Bastiment quadrat.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pa
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pou de serveis,
recolzada, pas lliure de 100x100 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124

TUBPVC

m

Tub PVC-U DN=315 mm

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

34,05

5,07

1.335,18
241,32

69,45

12,28

500,92

44,60
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Quadre de Preus Auxiliars
CODI

UD

RESUM

D060M0B2

m3

Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L

COEF.

QUANTITAT

PREU

IMPORT

14,94
0,80
19,25
18,03
94,44
2,72
69,44

13,45
0,14
12,51
27,95
14,17
1,22
0,13

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en v olum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màx ima 20 mm, elaborat
a l'obra amb formigonera de 250 l
A0150000
B0111000
B0312010
B0332Q10
B0512401
C1705700
A%AUX001

Manobre especialista
Aigua
Sorra pedra granit.p/forms.
Grav a pedra granit.20mm,p/forms.
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Formigonera 250l
Despeses aux iliars mà d'obra

0,900 h
0,180 m3
0,650 t
1,550 t
0,150 t
0,450 h
1,000 % s/

Total =
D0701641

m3

69,57 €

Morter ,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,sorra pedra granit.,2

Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3
de ciment, amb una proporció en v olum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
B0312020
B0514301
C1705600
B0111000
A0150000

Sorra pedra granit.p/morters
Ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S 32,5,sacs
Formigonera 165l
Aigua
Manobre especialista

1,630 t
0,250 t
0,700 h
0,200 m3
1,000 h

14,88
83,94
1,45
0,80
14,94

Total =
D0B2A100

kg

24,25
20,99
1,02
0,16
14,94

61,36 €

Acer b/corrug.obra man.taller B 500 S

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
A0124000
B0B2A000
A0134000
B0A14200

Oficial 1a ferrallista
Acer b/corrugada B 500 S
Ajudant ferrallista
Filferro recuit,d=1,3mm

0,005 h
1,050 kg
0,005 h
0,010 kg

17,23
0,46
15,30
0,73

Total =
E31522J4

m3

0,09
0,48
0,08
0,01

0,66 €

Formigó rasa/pou fonament,HA-25/F/20/IIa,bomba

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluida i grandària
màx ima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
A0140000
B065960A
C1701100
A%AUX001

Manobre
Formigó HA-25/F/20/IIa,>=275kg/m3 ciment
Camió amb bomba formigonar
Despeses aux iliars mà d'obra

1,100

0,300 h
1,000 m3
0,100 h
1,500 % s/

25,57
84,63
126,19
113,38

Total =
E31B3000

kg

7,67
93,09
12,62
0,12

113,50 €

Acer b/corrugada,B 500 S p/armadura rasa/pou

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l´armadura de rases
i pous
A0124000
A0134000
B0A14200
D0B2A100

Oficial 1a ferrallista
Ajudant ferrallista
Filferro recuit,d=1,3mm
Acer b/corrug.obra man.taller B 500 S

0,006 h
0,008 h
0,005 kg
1,020 kg

17,23
15,30
0,73
0,66

Total =

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

0,10
0,12
0,00
0,67

0,89 €
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Quadre de Preus Auxiliars
CODI

UD

RESUM

E31DC100

m2

Encofrat taulons rasa/pou fonament

COEF.

QUANTITAT

PREU

IMPORT

17,23
15,30
0,96
0,94
0,40
202,51
1,80
15,09

6,03
5,36
0,10
0,14
2,64
0,77
0,05
0,17

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments
A0123000
A0133000
B0A14300
B0A31000
B0D21030
B0D31000
B0DZA000
A%AUX001

Oficial 1a encofrador
Ajudant encofrador
Filferro recuit,D=3mm
Clau acer
Tauló fusta pi p/10 usos
Llata fusta pi
Desencofrant
Despeses aux iliars mà d'obra

1,900
1,100
1,900

0,350 h
0,350 h
0,102 kg
0,079 kg
6,000 m
0,002 m3
0,030 l
1,500 % s/

Total =
E32515H4

m3

15,26 €

Formigó p/murs cont.,h<=3m,HA-25/B/20/IIa,bomba

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màx im, HA-25/B/20/IIa de
consistència tov a i grandària màx ima del granulat 20 mm i abocat amb bomba
A0122000
A0140000
B065960B
C1701100
A%AUX001

Oficial 1a paleta
Manobre
Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment
Camió amb bomba formigonar
Despeses aux iliars mà d'obra

1,050

0,060 h
0,240 h
1,000 m3
0,100 h
1,500 % s/

17,23
25,57
81,44
126,19
105,30

Total =
E32B300P

kg

1,03
6,14
85,51
12,62
0,11

105,41 €

Acer b/corrugada,B 500 S p/armadura mur cont.h<=3m

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l´armadura de murs
de contenció, d´una alçària màx ima de 3 m
D0B2A100
B0A14200
A0124000
A0134000

Acer b/corrug.obra man.taller B 500 S
Filferro recuit,d=1,3mm
Oficial 1a ferrallista
Ajudant ferrallista

1,020 kg
0,006 kg
0,008 h
0,010 h

0,66
0,73
17,23
15,30

Total =

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

0,67
0,00
0,14
0,15

0,96 €
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SIGNAT
18/05/2022 10:52

:

Quadre de Preus Descomposats

135138A1

m3

Fonament rasa form. HA-25/F/20/IIa,col.bomba,30kg/m3 acer B

4.6

Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'acer en barres
corrugades B 500 S inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

total elements auxiliars:

0,000

155,46

Cost directe

155,46

% Cost Indirecte

0,00

Total =
ARRE

ut

Retirada de jocs infantils

155,46
5.1

Retirada de jocs infantils

0,000

Cost directe

40,00

% Cost Indirecte

0,00

Total =
BANC

u

Retirada i recol.locació de bancs de fusta

40,00
1.1

Retirada i recol.locació de banc de fusta
total mà d'obra:

32,98

total elements auxiliars:

8,34

total mitjans auxiliars:

0,82

0,000

Cost directe

42,14

% Cost Indirecte

0,00

Total =
BANC1

u

Banc de fusta

42,14
1.21

Banc de fusta pintat i envernissat, de característiques similar als existent a la plaça, de 200 cm de llargària, i
passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó de 30x30x30 cm
total mà d'obra:

32,98

total material:

160,05

total elements auxiliars:

8,34

total mitjans auxiliars:

0,82

0,000

Cost directe

202,19

% Cost Indirecte

0,00

Total =

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

202,19

Pàg.1

Nota de Secretari Accidental (Corominas Baig,Arcadi): Aquest Projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia 26/2022, d'11 de març; i ha estat Aprovat
Definitivament mitjançant Decret de l'Alcaldia 2022/59, de 17 de maig. El Secretari Acctal

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_TEXT REFOS PROJECTE EXECUTIU PLAÇA
JOAN SANGENIS_16052022

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

1.- Secretari Accidental de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 18/05/2022 10:52

Codi per a validació: FACZI-UJ7U9-FANS7
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SIGNAT
18/05/2022 10:52

:

Quadre de Preus Descomposats

BANC1

u

Banc de fusta

6.12

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Banc de fusta pintat i envernissat, de característiques similar als existent a la plaça, de 200 cm de llargària, i
passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó de 30x30x30 cm
total mà d'obra:

32,98

total material:

160,05

total elements auxiliars:

8,34

total mitjans auxiliars:

0,82

0,000

Cost directe

202,19

% Cost Indirecte

0,00

Total =
BICI

u

Aparcament per a bicicletes, d'acer.

202,19
6.13

Aparcament per a 2 bicicletes, format por estructura de tub d'acer zincat bicromatat de 48 mm de diàmetre i 2 mm
de gruix, de 0,75x0,75 m, fixat a una superfície suport (no inclosa en aquest preu).

0,000

Cost directe

146,88

% Cost Indirecte

0,00

Total =
E2221422

m3

Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.

146,88
1.8

Excavació de rases i pous de fins a 0.5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió.

0,000

total mà d'obra:

1,02

total maquinària:

8,93

total mitjans auxiliars:

0,02

Cost directe

9,97

% Cost Indirecte

0,00

Total =
E2221423

m3

Mur de contenció de formigó armat.

9,97
2.3

Mur de contenció de terres de superfície plana, de formigó armat, de fins 3 m d'altura, realitzat amb formigó HA25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 22 kg/m³. Inclús tubs de PVC per drenatge, filferro de lligar i separadors. El preu inclou la
fonamentació del mur i l'elaboració i el muntatge de la ferralla en el lloc definitiu de la seva colꞏlocació en obra, però
no inclou l'encofrat.
total elements auxiliars:

0,000

Cost directe

163,01

% Cost Indirecte

0,00

Total =

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

163,01

163,01

Pàg.2

Nota de Secretari Accidental (Corominas Baig,Arcadi): Aquest Projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia 26/2022, d'11 de març; i ha estat Aprovat
Definitivament mitjançant Decret de l'Alcaldia 2022/59, de 17 de maig. El Secretari Acctal

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_TEXT REFOS PROJECTE EXECUTIU PLAÇA
JOAN SANGENIS_16052022

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

1.- Secretari Accidental de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 18/05/2022 10:52

Codi per a validació: FACZI-UJ7U9-FANS7
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SIGNAT
18/05/2022 10:52

:

Quadre de Preus Descomposats

E2221424

m3

Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.

4.5

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Excavació de rases i pous de fins a 0.5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió.

0,000

total mà d'obra:

1,02

total maquinària:

8,93

total mitjans auxiliars:

0,02

Cost directe

9,97

% Cost Indirecte

0,00

Total =
E2222422

m3

Excavacions de rases

9,97
2.1

Excavació de rases de fins a 50 cm de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió (+10% per ensorrament)

0,000

total mà d'obra:

1,02

total maquinària:

4,25

Cost directe

5,27

% Cost Indirecte

0,00

Total =
E2222424

ut

Marcat i senyalització de pistes esportives, amb pintura plàstica.

5,27
1.15

Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera
mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir; per a marcat i senyalització de
pista, amb línies de 5 cm d'amplada, contínues o discontínues, segons normes federatives.

0,000

Cost directe

642,63

% Cost Indirecte

0,00

Total =
E2222426

ut

Combinat multiesport

642,63
1.13

Combinat multiesport compost dels següents elements: porteria antivandàlica, de 3 m de base i 2 m d'altura; cistella
amb tauler antivandàlic de xapa galvanitzada perforada i cèrcol colꞏlocat a una altura de 3,05 m, fixat a una base
de formigó HM-20/P/20/I.
Inclou excavació de forat i base de formigó per fixació.
Inclou mecanismes de subjecció per mobilitat opcional.

0,000

total mà d'obra:

243,17

total no classificats:

1.375,44

total mitjans auxiliars:

7,30

Cost directe

1.625,91

% Cost Indirecte

0,00

Total =

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

1.625,91

Pàg.3

Nota de Secretari Accidental (Corominas Baig,Arcadi): Aquest Projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia 26/2022, d'11 de març; i ha estat Aprovat
Definitivament mitjançant Decret de l'Alcaldia 2022/59, de 17 de maig. El Secretari Acctal

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_TEXT REFOS PROJECTE EXECUTIU PLAÇA
JOAN SANGENIS_16052022

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

1.- Secretari Accidental de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 18/05/2022 10:52

Codi per a validació: FACZI-UJ7U9-FANS7
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SIGNAT
18/05/2022 10:52

:

Quadre de Preus Descomposats

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

E2222427

ut

Postes multiesport/multialtures metàl.lics diam. 80 mm, per anclar

1.14

Poste multiesport/multialtures, fabricat amb tub metàl.lic de 80 mm de diàmetre, lacat blanc. Pintura 100% poliéster.
Anclat directament al terra, 40 cm de profunditat.
Sistema de tendat amb cabrestant.
Inclou xarxa multiusos, quadrat 45x45 mm.
Inclou excavació de forat i base de formigó per fixació.
Inclou mecanismes de subjecció per mobilitat opcional.

0,000

Cost directe

375,26

% Cost Indirecte

0,00

Total =
E222B424

m3

Excav. rasa instal. h<=1m,terr.compact.,m.mec.

375,26
1.10

Excavació de rasa per a pas d´instal.lacions fins a 1 m de fondària , en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
amb les terres deixades a la vora
total mà d'obra:

1,53

total maquinària:

9,53

total mitjans auxiliars:

0,02

0,000

Cost directe

11,08

% Cost Indirecte

0,00

Total =
E222B424

m3

Excav. rasa instal. h<=1m,terr.compact.,m.mec.

11,08
4.9

Excavació de rasa per a pas d´instal.lacions fins a 1 m de fondària , en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
amb les terres deixades a la vora
total mà d'obra:

1,53

total maquinària:

9,53

total mitjans auxiliars:

0,02

0,000

Cost directe

11,08

% Cost Indirecte

0,00

Total =
E2421020

m3

Càrrega man.+transp.terres dins obra,dúmper

11,08
2.2

Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres dins de l´obra, amb dúmper

0,000

total mà d'obra:

20,46

total maquinària:

20,55

Cost directe

41,01

% Cost Indirecte

0,00

Total =

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

41,01

Pàg.4

Nota de Secretari Accidental (Corominas Baig,Arcadi): Aquest Projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia 26/2022, d'11 de març; i ha estat Aprovat
Definitivament mitjançant Decret de l'Alcaldia 2022/59, de 17 de maig. El Secretari Acctal

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_TEXT REFOS PROJECTE EXECUTIU PLAÇA
JOAN SANGENIS_16052022

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

1.- Secretari Accidental de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 18/05/2022 10:52

Codi per a validació: FACZI-UJ7U9-FANS7
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SIGNAT
18/05/2022 10:52

:

Quadre de Preus Descomposats

E31522G2

m2

Sistema d'encofrat per mur de contenció de formigó

2.5

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat a dues cares amb acabat vist amb textura envetada, i bisel.lats
superior del mur, realitzat amb taulons de fusta de pi, amortitzables en 1 usos, per a formació de mur de formigó
armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a contenció de terres. Inclús tubs de PVC per a formació
d'escorrentius; passamurs per a pas dels tensors; elements de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per
a la seva estabilitat; i líquid desencofrant per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.

0,000

total mà d'obra:

23,91

total material:

4,40

total mitjans auxiliars:

0,36

Cost directe

28,67

% Cost Indirecte

0,00

Total =
EMO

ml

Bunera longitudinal de fàbrica

28,67
1.9

Bonera longitudinal de fàbrica, de 250 mm d'amplada interior i 400 mm d'altura, amb reixeta d'acer galvanitzat,
classe A-15 segons UNE-EN 124 i UNE-EN 1433. El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós

0,000

total mà d'obra:

80,80

total no classificats:

70,51

total mitjans auxiliars:

1,21

Cost directe

152,52

% Cost Indirecte

0,00

Total =
ENCO

m2

Muntatge+desm.1 cara encofrat,plafó met.200x50cm,p/paviment

152,52
1.7

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de 200x50 cm, per a paviment de formigó,
encofrats a una cara, d'una alçària <=6 m, per a deixar el formigó vist

0,000

total mà d'obra:

21,77

total material:

4,75

total mitjans auxiliars:

0,33

Cost directe

26,85

% Cost Indirecte

0,00

Total =

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

26,85

Pàg.5

Nota de Secretari Accidental (Corominas Baig,Arcadi): Aquest Projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia 26/2022, d'11 de març; i ha estat Aprovat
Definitivament mitjançant Decret de l'Alcaldia 2022/59, de 17 de maig. El Secretari Acctal

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_TEXT REFOS PROJECTE EXECUTIU PLAÇA
JOAN SANGENIS_16052022

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

1.- Secretari Accidental de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 18/05/2022 10:52

Codi per a validació: FACZI-UJ7U9-FANS7
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SIGNAT
18/05/2022 10:52

:

Quadre de Preus Descomposats

ESU.05

m3

Excavació de fossat per a dipòsit

3.11

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Excavació de fossat per a dipòsit de fins a 3 m de profunditat, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió amb les
terres deixades i escampades a l'obra.
Inclou preparació de la base per a rebre els dipòsits.

0,000

total mà d'obra:

2,56

total maquinària:

7,16

total mitjans auxiliars:

0,04

Cost directe

9,76

% Cost Indirecte

0,00

Total =
ESV.02

u

Localització i connexió a la xarxa existent d'enllumenat públic

9,76
4.15

Localització i connexió a la xarxa existent d'enllumenat públic.Inclou arqueta de registre i tots els mecanismes
necessàris.
El preu inclou la demolició i l'aixecat del ferm existent.

0,000

Cost directe

780,00

% Cost Indirecte

0,00

Total =
ESV.03

m

Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic

780,00
4.13

Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic format per 4 cables unipolars RZ1-K (AS) reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure de 6 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV.

0,000

Cost directe

7,79

% Cost Indirecte

0,00

Total =
ESV.04

m

Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat

7,79
1.12

Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic formada per tub protector de polietilè de doble
paret, de 63 mm de diàmetre.

0,000

total mà d'obra:

7,29

total no classificats:

2,41

total mitjans auxiliars:

0,11

Cost directe

9,81

% Cost Indirecte

0,00

Total =

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

9,81

Pàg.6

Nota de Secretari Accidental (Corominas Baig,Arcadi): Aquest Projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia 26/2022, d'11 de març; i ha estat Aprovat
Definitivament mitjançant Decret de l'Alcaldia 2022/59, de 17 de maig. El Secretari Acctal

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_TEXT REFOS PROJECTE EXECUTIU PLAÇA
JOAN SANGENIS_16052022

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

1.- Secretari Accidental de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 18/05/2022 10:52
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SIGNAT
18/05/2022 10:52

:

Quadre de Preus Descomposats

ESV.04

m

Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat

4.14

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic formada per tub protector de polietilè de doble
paret, de 63 mm de diàmetre.
total mà d'obra:

7,29

total no classificats:

2,41

total mitjans auxiliars:

0,11

0,000

Cost directe

9,81

% Cost Indirecte

0,00

Total =
ESV.05

u

Aplic exterior per mur

9,81
4.11

Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250 W,
simètrica, amb suport d'alumini, equip incorporat i acoblada al suport

0,000

Cost directe

180,00

% Cost Indirecte

0,00

Total =
ESV.06

u

Llumenera per a pèrgola

180,00
4.12

Llumenera decorativa amb difusor pla de plàstic, amb làmpada llum mixta de 160 W, de preu mitjà, forma
troncopiramidal, amb allotjament per a equip i acoblada al suport

0,000

Cost directe

300,00

% Cost Indirecte

0,00

Total =
ESW.01

m2

Condicionament de l'espai de la font amb taulons de fusta

300,00
6.9

Tauló de fusta massissa, de pinastre (Pinus pinaster) color marró, tractada en autoclau mitjançant el mètode
Bethell, amb classe d'ús 4 segons UNE-EN 335, acabat raspallat, adaptats a font i arbres existent, sobre base de
sauló.

0,000

total mà d'obra:

14,66

total no classificats:

21,88

total mitjans auxiliars:

0,22

Cost directe

36,76

% Cost Indirecte

0,00

Total =

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

36,76

Pàg.7

Nota de Secretari Accidental (Corominas Baig,Arcadi): Aquest Projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia 26/2022, d'11 de març; i ha estat Aprovat
Definitivament mitjançant Decret de l'Alcaldia 2022/59, de 17 de maig. El Secretari Acctal
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ESTAT
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:

Quadre de Preus Descomposats

ESW.03

u

Retirada de porteries existent

6.10

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Retirada de porteries existent

0,000

total mà d'obra:

25,57

total mitjans auxiliars:

0,38

Cost directe

25,95

% Cost Indirecte

0,00

Total =
ESW.04

m

Poda formac.bardes h=<1,5m,s/escala,tallabarder

25,95
6.14

Poda de formació de bardes de menys d'1,5 m d'alçària, inclosa la recollida de branques i càrrega sobre camió,
sense utilització d'escala i tallabarder

0,000

total mà d'obra:

5,61

total maquinària:

0,05

total mitjans auxiliars:

0,08

Cost directe

5,74

% Cost Indirecte

0,00

Total =
ESW.05

u

Retirada i posterior col.locació de paperes i bancs

5,74
6.11

Retirada i posterior recol.locació de paperera i banc en zona de la font
total mà d'obra:

30,68

total elements auxiliars:

8,34

total mitjans auxiliars:

0,77

0,000

Cost directe

39,79

% Cost Indirecte

0,00

Total =
ESW.06

m2

Condicionamnet de terreny per circuit de Calistènia

39,79
6.15

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió, per posterior col.locació
de circuit de Calistènia (fase posterior)

0,000

total maquinària:

1,55

Cost directe

1,55

% Cost Indirecte

0,00

Total =

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

1,55

Pàg.8

Nota de Secretari Accidental (Corominas Baig,Arcadi): Aquest Projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia 26/2022, d'11 de març; i ha estat Aprovat
Definitivament mitjançant Decret de l'Alcaldia 2022/59, de 17 de maig. El Secretari Acctal
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:

Quadre de Preus Descomposats

ESW07

u

Paperera

1.22

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm
total mà d'obra:

12,78

total material:

62,96

total elements auxiliars:

4,13

total mitjans auxiliars:

0,19

0,000

Cost directe

80,06

% Cost Indirecte

0,00

Total =
ESW08

ml

Repàs de tanca d'àrea de jocs infantils tancats

80,06
6.16

Repàs de tanca d'àrea de jocs infantils tancats, de 0,80 m d'altura, formada per pals verticals i dos travessers
horitzontals de fusta de pi silvestre, tractada en autoclau, acabada amb vernís protector, i taules verticals de fusta
d'extrems arrodonits i cantells roms, de diversos colors. Colꞏlocació en obra: amb tacs químics, sobre una
superfície base. El preu no inclou la superfície base.

0,000

Cost directe

100,00

% Cost Indirecte

0,00

Total =
ESW09

u

Repàs perimetral de zona petanca

100,00
6.17

Repàs del perimetre delimitador de les pistes de petanca

0,000

Cost directe

200,00

% Cost Indirecte

0,00

Total =
ESW10

m2

Repàs general i replantació dels espai de la plaça

200,00
6.18

Repàs general i replantació dels espai de la plaça afectat per les obres
Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies
segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta
de celꞏlulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una superfície < 500 m2

0,000

total mà d'obra:

0,10

total maquinària:

0,32

total material:

0,36

total mitjans auxiliars:

0,00

Cost directe

0,78

% Cost Indirecte

0,00

Total =

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

0,78

Pàg.9

Nota de Secretari Accidental (Corominas Baig,Arcadi): Aquest Projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia 26/2022, d'11 de març; i ha estat Aprovat
Definitivament mitjançant Decret de l'Alcaldia 2022/59, de 17 de maig. El Secretari Acctal
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:

Quadre de Preus Descomposats

F2213650

m3

Excav.esplanació,terreny tràns.,compres.

1.3

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Excavació per a esplanació en terreny de trànsit, amb compressor
total mà d'obra:

5,02

total maquinària:

2,74

total mitjans auxiliars:

0,08

0,000

Cost directe

7,84

% Cost Indirecte

0,00

Total =
F2213650

m3

Excav.esplanació,terreny tràns.,compres.

7,84
4.1

Excavació per a esplanació en terreny de trànsit, amb compressor
total mà d'obra:

5,02

total maquinària:

2,74

total mitjans auxiliars:

0,08

0,000

Cost directe

7,84

% Cost Indirecte

0,00

Total =
F2213652

m2

Paviment continu de formigó tractat superficialment amb

7,84
1.6

Paviment continu exterior per a pista esportiva, de 15 cm d'espessor, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat
en central, i abocament des de camió, estès i vibrat manual, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080; tractat superficialment amb capa de trànsit de morter decoratiu de rodolament per a paviment de
formigó, color gris, rendiment 1 kg/m², amb acabat remolinat mecànic.

0,000

total mà d'obra:

26,28

total no classificats:

28,02

total mitjans auxiliars:

0,39

Cost directe

54,69

% Cost Indirecte

0,00

Total =
F2285SR0

m3

Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sauló.,g<=25c

54,69
1.11

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló , en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant
total mà d'obra:

0,000

7,24

total material:

23,75

total mitjans auxiliars:

0,07

Cost directe

35,54

% Cost Indirecte

0,00

Total =

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

4,48

total maquinària:

35,54

Pàg.10

Nota de Secretari Accidental (Corominas Baig,Arcadi): Aquest Projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia 26/2022, d'11 de març; i ha estat Aprovat
Definitivament mitjançant Decret de l'Alcaldia 2022/59, de 17 de maig. El Secretari Acctal

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_TEXT REFOS PROJECTE EXECUTIU PLAÇA
JOAN SANGENIS_16052022

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT
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SIGNAT
18/05/2022 10:52

:

Quadre de Preus Descomposats

F2285SR0

m3

Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sauló.,g<=25c

4.10

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló , en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

total mà d'obra:

4,48

total maquinària:

7,24

total material:

23,75

total mitjans auxiliars:

0,07

0,000

Cost directe

35,54

% Cost Indirecte

0,00

Total =
F2411220

m3

Transport terres dins obra,càrrega mec.,dúmper

35,54
1.4

Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb dúmper

0,000

total maquinària:

2,39

Cost directe

2,39

% Cost Indirecte

0,00

Total =
F2411220

m3

Transport terres dins obra,càrrega mec.,dúmper

2,39
4.2

Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb dúmper

0,000

total maquinària:

2,39

Cost directe

2,39

% Cost Indirecte

0,00

Total =
F921101F

m3

Subbase tot-u nat.,estesa+picon.95%PM

2,39
4.3

Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
total mà d'obra:

0,000

5,23

total material:

24,05

total mitjans auxiliars:

0,02

Cost directe

30,58

% Cost Indirecte

0,00

Total =

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

1,28

total maquinària:

30,58

Pàg.11

Nota de Secretari Accidental (Corominas Baig,Arcadi): Aquest Projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia 26/2022, d'11 de març; i ha estat Aprovat
Definitivament mitjançant Decret de l'Alcaldia 2022/59, de 17 de maig. El Secretari Acctal
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:

Quadre de Preus Descomposats

F9231510

m3

Subbase granulat grandària=50-70mm,estesa+picon.

1.5

Subbase de granulat de grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

total mà d'obra:

0,000

1,28

total maquinària:

3,23

total material:

25,66

total mitjans auxiliars:

0,02

Cost directe

30,19

% Cost Indirecte

0,00

Total =
F932101F

m3

Base sauló,estesa+picon.95%PM

30,19
5.3

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM.
Inclou la previa preparació del terreny per l'aportació del sauló
total mà d'obra:

0,000

1,28

total maquinària:

5,56

total material:

18,80

total mitjans auxiliars:

0,02

Cost directe

25,66

% Cost Indirecte

0,00

Total =
F932101G

m3

Base sauló,estesa+picon.95%PM

25,66
6.8

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM.

0,000

Cost directe

34,60

% Cost Indirecte

0,00

Total =
FR661214

ut

Conjunt de multijocs infantils

34,60
5.10

Conjunt de multijocs infantils, compost per gronxadors, tobogan i joc de corda per grimpar, i altres o similiar,
d'acord amb el referenciat a la Memòria.
Colꞏlocació en obra: amb tacs químics, sobre una base de formigó. El preu inclou elements de fixació.

0,000

Cost directe

6.790,17

% Cost Indirecte

0,00

Total =

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

6.790,17

Pàg.12

Nota de Secretari Accidental (Corominas Baig,Arcadi): Aquest Projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia 26/2022, d'11 de març; i ha estat Aprovat
Definitivament mitjançant Decret de l'Alcaldia 2022/59, de 17 de maig. El Secretari Acctal
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:

Quadre de Preus Descomposats

FR661411

u

Plantació arbust,h=>2m,m.manuals,pend.<25%

3.27

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Plantació d'arbust d'alçària més de 2 m, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %

0,000

total mà d'obra:

7,47

total material:

8,94

total mitjans auxiliars:

0,11

Cost directe

16,52

% Cost Indirecte

0,00

Total =
FR661411

u

Plantació arbust,h=>2m,m.manuals,pend.<25%

16,52
1.23

Plantació d'arbust d'alçària més de 2 m, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %

0,000

total mà d'obra:

7,47

total material:

8,94

total mitjans auxiliars:

0,11

Cost directe

16,52

% Cost Indirecte

0,00

Total =
FR661411

u

Plantació arbust,h=>2m,m.manuals,pend.<25%

16,52
6.6

Plantació d'arbust d'alçària més de 2 m, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %

0,000

total mà d'obra:

7,47

total material:

8,94

total mitjans auxiliars:

0,11

Cost directe

16,52

% Cost Indirecte

0,00

Total =
FR661411

u

Plantació arbust,h=>2m,m.manuals,pend.<25%

16,52
5.9

Plantació d'arbust d'alçària més de 2 m, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %

0,000

total mà d'obra:

7,47

total material:

8,94

total mitjans auxiliars:

0,11

Cost directe

16,52

% Cost Indirecte

0,00

Total =

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

16,52

Pàg.13

Nota de Secretari Accidental (Corominas Baig,Arcadi): Aquest Projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia 26/2022, d'11 de març; i ha estat Aprovat
Definitivament mitjançant Decret de l'Alcaldia 2022/59, de 17 de maig. El Secretari Acctal
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fust

m2

Tauló de fusta massissa per passera

4.4

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Tauló de fusta massissa, de pinastre (Pinus pinaster) color marró, tractada en autoclau mitjançant el mètode
Bethell, amb classe d'ús 4 segons UNE-EN 335, acabat raspallat, sobre base de sauló.

0,000

total mà d'obra:

14,66

total no classificats:

21,88

total mitjans auxiliars:

0,22

Cost directe

36,76

% Cost Indirecte

0,00

Total =
GEOX

m2

Geotèxtil

36,76
1.20

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, colꞏlocat sense adherir

0,000

total mà d'obra:

1,00

total material:

1,00

total mitjans auxiliars:

0,02

Cost directe

2,02

% Cost Indirecte

0,00

Total =
GEOX

m2

Geotèxtil

2,02
3.23

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, colꞏlocat sense adherir

0,000

total mà d'obra:

1,00

total material:

1,00

total mitjans auxiliars:

0,02

Cost directe

2,02

% Cost Indirecte

0,00

Total =
GEOX

m2

Geotèxtil

2,02
5.8

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, colꞏlocat sense adherir

0,000

total mà d'obra:

1,00

total material:

1,00

total mitjans auxiliars:

0,02

Cost directe

2,02

% Cost Indirecte

0,00

Total =

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

2,02

Pàg.14

Nota de Secretari Accidental (Corominas Baig,Arcadi): Aquest Projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia 26/2022, d'11 de març; i ha estat Aprovat
Definitivament mitjançant Decret de l'Alcaldia 2022/59, de 17 de maig. El Secretari Acctal
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SIGNAT
18/05/2022 10:52

:

Quadre de Preus Descomposats

GEOX

m2

Geotèxtil

6.5

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, colꞏlocat sense adherir

0,000

total mà d'obra:

1,00

total material:

1,00

total mitjans auxiliars:

0,02

Cost directe

2,02

% Cost Indirecte

0,00

Total =
K2211022

m2

Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.mec.

2,02
1.2

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

0,000

total maquinària:

1,55

Cost directe

1,55

% Cost Indirecte

0,00

Total =
K2211022

m2

Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.mec.

1,55
5.2

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

0,000

total maquinària:

1,55

Cost directe

1,55

% Cost Indirecte

0,00

Total =
K2211022

m2

Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.mec.

1,55
6.7

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

0,000

total maquinària:

1,55

Cost directe

1,55

% Cost Indirecte

0,00

Total =
PERG

kg

Pergola amb estructura metàl.lica HEB-100

1,55
4.7

Formació de pèrgola amb estructura metàl.lica HEB-160, amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura; i ancorada amb daus de formigó de 35x35x35
cm

0,000

Cost directe

2,06

% Cost Indirecte

0,00

Total =

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

2,06

Pàg.15

Nota de Secretari Accidental (Corominas Baig,Arcadi): Aquest Projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia 26/2022, d'11 de març; i ha estat Aprovat
Definitivament mitjançant Decret de l'Alcaldia 2022/59, de 17 de maig. El Secretari Acctal
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PERI

ut

Tirant de varilla llisa amb tensors

4.8

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Tirant amb forma de creu de Sant Andreu, format per dues varilles llises de 3,55 m de llargada cadascuna i 18 mm
de diàmetre amb un tota de 2 tensors, col.locades entre els perfiles metàl.lics del sostre de la pèrgola.

0,000

Cost directe

117,36

% Cost Indirecte

0,00

Total =
PLAD

u

Pla de seguretat i de salut

117,36
7.1

Compliment del R.D. 1626/97 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de
construcció.
Subministre i col.locació de tots els elements necessaris per a la execució de l'obra amb totes les mesures de
seguretat i higiene que marca la normativa vigent.
Inclou redacció del pla de seguretat i tota la tramitació necessària dels documents administratius per tal de donar
compliment a la normativa de seguretat.

0,000

Cost directe

2.300,00

% Cost Indirecte

0,00

Total =
PLAE

u

Control de Qualitat

7.2

0,000

Cost directe

1.900,00

% Cost Indirecte

0,00

Total =
RASA

m3

2.300,00

Reblert rasa grava drenatge

1.900,00
1.18

Reblert i picontage de rasa amb graves per a drenatge e 20 a 30 mm de diàmetre, per a recollir aigües superficials,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant
total mà d'obra:

0,000

0,88

total material:

40,91

total mitjans auxiliars:

0,01

Cost directe

42,31

% Cost Indirecte

0,00

Total =

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

0,51

total maquinària:

42,31

Pàg.16

Nota de Secretari Accidental (Corominas Baig,Arcadi): Aquest Projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia 26/2022, d'11 de març; i ha estat Aprovat
Definitivament mitjançant Decret de l'Alcaldia 2022/59, de 17 de maig. El Secretari Acctal
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:

Quadre de Preus Descomposats

RASA

m3

Reblert rasa grava drenatge

6.3

Reblert i picontage de rasa amb graves per a drenatge e 20 a 30 mm de diàmetre, per a recollir aigües superficials,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

total mà d'obra:

0,000

0,51

total maquinària:

0,88

total material:

40,91

total mitjans auxiliars:

0,01

Cost directe

42,31

% Cost Indirecte

0,00

Total =
RASA

m3

Reblert rasa grava drenatge

42,31
3.21

Reblert i picontage de rasa amb graves per a drenatge e 20 a 30 mm de diàmetre, per a recollir aigües superficials,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant
total mà d'obra:

0,000

0,51

total maquinària:

0,88

total material:

40,91

total mitjans auxiliars:

0,01

Cost directe

42,31

% Cost Indirecte

0,00

Total =
RASA

m3

Reblert rasa grava drenatge

42,31
5.6

Reblert i picontage de rasa amb graves per a drenatge e 20 a 30 mm de diàmetre, per a recollir aigües superficials,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant
total mà d'obra:

0,000

0,51

total maquinària:

0,88

total material:

40,91

total mitjans auxiliars:

0,01

Cost directe

42,31

% Cost Indirecte

0,00

Total =
RASB

m3

Reblert de rasa amb terra vegetal

42,31
1.19

Reblert de rasa amb terra vegetal, per formar una capa de gruix uniforme de fins a 25 cm.

0,000

total mà d'obra:

67,71

total mitjans auxiliars:

1,02

Cost directe

68,73

% Cost Indirecte

0,00

Total =

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

68,73

Pàg.17

Nota de Secretari Accidental (Corominas Baig,Arcadi): Aquest Projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia 26/2022, d'11 de març; i ha estat Aprovat
Definitivament mitjançant Decret de l'Alcaldia 2022/59, de 17 de maig. El Secretari Acctal
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:

Quadre de Preus Descomposats

RASB

m3

Reblert de rasa amb terra vegetal

3.22

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Reblert de rasa amb terra vegetal, per formar una capa de gruix uniforme de fins a 25 cm.

0,000

total mà d'obra:

67,71

total mitjans auxiliars:

1,02

Cost directe

68,73

% Cost Indirecte

0,00

Total =
RASB

m3

Reblert de rasa amb terra vegetal

68,73
6.4

Reblert de rasa amb terra vegetal, per formar una capa de gruix uniforme de fins a 25 cm.

0,000

total mà d'obra:

67,71

total mitjans auxiliars:

1,02

Cost directe

68,73

% Cost Indirecte

0,00

Total =
RASB

m3

Reblert de rasa amb terra vegetal

68,73
5.7

Reblert de rasa amb terra vegetal, per formar una capa de gruix uniforme de fins a 25 cm.

0,000

total mà d'obra:

67,71

total mitjans auxiliars:

1,02

Cost directe

68,73

% Cost Indirecte

0,00

Total =
RASDRE

m3

Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària

68,73
3.19

Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

0,000

total mà d'obra:

1,53

total maquinària:

10,12

total mitjans auxiliars:

0,02

Cost directe

11,67

% Cost Indirecte

0,00

Total =

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

11,67

Pàg.18

Nota de Secretari Accidental (Corominas Baig,Arcadi): Aquest Projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia 26/2022, d'11 de març; i ha estat Aprovat
Definitivament mitjançant Decret de l'Alcaldia 2022/59, de 17 de maig. El Secretari Acctal
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RASDRF

m3

Excavació de rasa fins a 2 m de fondària

3.20

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora
i amb les terres deixades a la vora

0,000

Cost directe

11,44

% Cost Indirecte

0,00

Total =
RASDRH

m

Drenatge amb tub D160mm polietilè alta densitat

11,44
3.24

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre

0,000

Cost directe

13,16

% Cost Indirecte

0,00

Total =
RASDRI

u

Pou circular de D=100 cm de peces de formigó prefabricada

13,16
3.25

Pou circular de D=100 cm de peces de formigó prefabricada, colꞏlocades amb morter mixt 1:2:10, brocal per a pou
format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 100X60X60 cm, amb junt encadellat, colꞏlocat
sobre anell de pou de registre, inclòs segellat de junts i rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigó de 165 l, inclosos els graons de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes i l'execució de
solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m
total mà d'obra:

17,12

total maquinària:

7,14

total no classificats:

241,32

total elements auxiliars:

0,33

total mitjans auxiliars:

0,26

0,000

Cost directe

266,17

% Cost Indirecte

0,00

Total =
RASDRJ

u

Bastiment circular i tapa amb reixa circular abatible

266,17
3.26

Bastiment circular i tapa amb reixa circular abatible de fosa dúctil per a pou/sobreixidor, tapa de 650 mm de
diàmetre i pas lliure de 600 mm de diàmetre, classe D400, col.locat amb morter
total mà d'obra:

0,000

1,73

total no classificats:

500,92

total mitjans auxiliars:

0,35

Cost directe

526,02

% Cost Indirecte

0,00

Total =

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

23,02

total material:

526,02

Pàg.19

Nota de Secretari Accidental (Corominas Baig,Arcadi): Aquest Projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia 26/2022, d'11 de març; i ha estat Aprovat
Definitivament mitjançant Decret de l'Alcaldia 2022/59, de 17 de maig. El Secretari Acctal
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RAT

m3

Formigó de neteja.

2.4

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a formació de capa de formigó de neteja i
anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.

0,000

Cost directe

82,51

% Cost Indirecte

0,00

Total =
XAE

u

Anul.lació de connexió d'embonal

82,51
3.1

Anul.lació de connexió d'embornal amb clavaguera existent, mitjantçant l'execució de tabicó de totxo massís i el
reblert de la connexió amb formigó pobre

0,000

Cost directe

249,00

% Cost Indirecte

0,00

Total =
XAF

m

Excavació completa de clavegueram per connexió d'embornals

249,00
3.2

Execució completa de claveguera per a connexió d'embornals incloses les actuacions de tall amb serra, demolició
de paviment de calçada i vorera, excavació de rasa, repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95%
PM, col.locació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315
mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 10 cm de
gruix i rebliment de la rasa amb formigó de resistència de 20 N/mm2 fins a 10 cm per sobre de la part superior del
tub, rebliment de la rasa amb les terres seleccionades de la pròpia excavació, i connexió a embornal o reixa. Inclou
l'execució de nova pavimentació d'iguals característiques a l'existent, obres accessòries, transport i deposició
dels residus.

0,000

total mà d'obra:

10,23

total maquinària:

10,12

total material:

34,93

total mitjans auxiliars:

0,15

Cost directe

55,43

% Cost Indirecte

0,00

Total =
XAG

m3

Excavació de rasa i pou per jardi de pluja

55,43
3.3

Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega amb les terres reubicades in situ

0,000

total mà d'obra:

1,53

total maquinària:

10,12

total mitjans auxiliars:

0,02

Cost directe

11,67

% Cost Indirecte

0,00

Total =

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

11,67

Pàg.20

Nota de Secretari Accidental (Corominas Baig,Arcadi): Aquest Projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia 26/2022, d'11 de març; i ha estat Aprovat
Definitivament mitjançant Decret de l'Alcaldia 2022/59, de 17 de maig. El Secretari Acctal
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Quadre de Preus Descomposats

XAG

m3

Excavació de rasa i pou per jardi de pluja

1.16

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega amb les terres reubicades in situ

0,000

total mà d'obra:

1,53

total maquinària:

10,12

total mitjans auxiliars:

0,02

Cost directe

11,67

% Cost Indirecte

0,00

Total =
XAG

m3

Excavació de rasa i pou per jardi de pluja

11,67
5.4

Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega amb les terres reubicades in situ

0,000

total mà d'obra:

1,53

total maquinària:

10,12

total mitjans auxiliars:

0,02

Cost directe

11,67

% Cost Indirecte

0,00

Total =
XAG

m3

Excavació de rasa i pou per jardi de pluja

11,67
6.1

Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega amb les terres reubicades in situ

0,000

total mà d'obra:

1,53

total maquinària:

10,12

total mitjans auxiliars:

0,02

Cost directe

11,67

% Cost Indirecte

0,00

Total =
XAH

m3

Excavació de rases

11,67
3.4

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora
i amb les terres deixades a la vora

0,000

total mà d'obra:

8,11

total maquinària:

4,25

Cost directe

12,36

% Cost Indirecte

0,00

Total =

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

12,36

Pàg.21

Nota de Secretari Accidental (Corominas Baig,Arcadi): Aquest Projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia 26/2022, d'11 de març; i ha estat Aprovat
Definitivament mitjançant Decret de l'Alcaldia 2022/59, de 17 de maig. El Secretari Acctal
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XAI

m

Clavegueró amb tub de PVC-U

3.5

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 10 cm de gruix i rebliment de
la rasa amb formigó de resistència de 20 N/mm2 fins a 10 cm per sobre de la part superior del tub

0,000

total mà d'obra:

0,87

total no classificats:

44,60

total mitjans auxiliars:

0,01

Cost directe

45,48

% Cost Indirecte

0,00

Total =
XAJ

m2

Repàs i picontage de sòl de rasa

45,48
3.6

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

0,000

total mà d'obra:

2,56

total mitjans auxiliars:

0,04

Cost directe

2,60

% Cost Indirecte

0,00

Total =
XAJ

m2

Repàs i picontage de sòl de rasa

2,60
3.12

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

0,000

total mà d'obra:

2,56

total mitjans auxiliars:

0,04

Cost directe

2,60

% Cost Indirecte

0,00

Total =
XAK

m3

Rebliment i piconatge de rasa

2,60
3.7

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

0,000

total mà d'obra:

2,56

total mitjans auxiliars:

0,04

Cost directe

2,60

% Cost Indirecte

0,00

Total =

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

2,60

Pàg.22

Nota de Secretari Accidental (Corominas Baig,Arcadi): Aquest Projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia 26/2022, d'11 de març; i ha estat Aprovat
Definitivament mitjançant Decret de l'Alcaldia 2022/59, de 17 de maig. El Secretari Acctal
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XAL

m

Excavació completa de col.lector sobreixidor

3.8

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Execució completa de col.lector sobreeixidor per a connexió a embornal existent.
Inclou tots els treballs necessaris per a connectar a l'embornal.
Inclou l'execució de nova pavimentació d'iguals característiques a l'existent, obres accessòries, transport i
deposició dels residus.

0,000

total mà d'obra:

10,23

total maquinària:

10,12

total material:

34,93

total mitjans auxiliars:

0,15

Cost directe

55,43

% Cost Indirecte

0,00

Total =
XAM

u

Pou circular D=100

55,43
3.9

Pou circular de D=100 cm de peces de formigó prefabricada, colꞏlocades amb morter mixt 1:2:10, brocal per a pou
format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 100X60X60 cm, amb junt encadellat, colꞏlocat
sobre anell de pou de registre, inclòs segellat de junts i rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigó de 165 l, inclosos els graons de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes i l'execució de
solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m
total mà d'obra:

17,12

total maquinària:

7,14

total no classificats:

241,32

total elements auxiliars:

0,33

total mitjans auxiliars:

0,26

0,000

Cost directe

266,17

% Cost Indirecte

0,00

Total =
XAN

u

Bastiment i tapa per pou

266,17
3.10

Bastiment quadrat i tapa circular abatible de fosa dúctil per a pou de registre, de 1000x1000 mm i tapa de 800 mm
de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe D400 segons UNE-EN 124, 71 kg de pes de tapa i 118,5 kg
de pes total, col.locat amb morter
total mà d'obra:

0,000

1,73

total no classificats:

500,92

total mitjans auxiliars:

0,35

Cost directe

526,02

% Cost Indirecte

0,00

Total =

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

23,02

total material:

526,02
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XAO

u

Dipòsit prefabicat de 30.000 l

3.13

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Dipòsit d'acumulació d'aigÃ¼es pluvials, de 30 m3 de capacitat, prefabricat de polièster reforçat amb fibra de
vidre, per soterrar en posició horitzontal, amb falques de recolzament. La unitat d'obra inclou la totalitat de treballs i
elements complementaris necessaris per a la correcta instalꞏlació i posada en marxa

0,000

Cost directe

8.795,33

% Cost Indirecte

0,00

Total =
XAP

m3

Reomplert de fosat de dipòsit

8.795,33
3.14

Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana
total mà d'obra:

0,000

5,12

total maquinària:

3,61

total material:

23,75

total mitjans auxiliars:

0,08

Cost directe

32,56

% Cost Indirecte

0,00

Total =
XAQ

u

Reixa de desbast manual

32,56
3.15

Conjunt de pou rectangular d'obra de totxó massís arrebossat per dins i instal.lació de reixa de desbast manual
d'acer inoxidable per la retenció de sòlids amb separació entre barres de 3cm. Inclou la fixació a l'interior del canal
d'entrada. La reixa tindrà una inclinació d'uns 75°respecte la solera. L'unitat d'obra inclou l'excavació, el repàs i
piconatge al 95%PM i lla totalitat de treballs i elements complementaris necessaris per a la seva correcta
instal.lació i posada en marxa. Inclou totes les connexions

0,000

Cost directe

893,56

% Cost Indirecte

0,00

Total =
XAR

m3

Estesa i piconatge de terres

893,56
3.16

Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació

0,000

Cost directe

17,73

% Cost Indirecte

0,00

Total =

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

17,73
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XAS

m3

Terra vegetal de jardineria

3.17

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
total mà d'obra:

67,71

total material:

110,46

total mitjans auxiliars:

1,02

0,000

Cost directe

179,19

% Cost Indirecte

0,00

Total =
XAT

m2

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica

179,19
3.18

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies
segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta
de celꞏlulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una superfície < 500 m2

0,000

total mà d'obra:

0,10

total maquinària:

0,32

total material:

0,36

total mitjans auxiliars:

0,00

Cost directe

0,78

% Cost Indirecte

0,00

Total =
XAU

u

Parterre inundable - Jardí de pluja

0,78
1.17

Preparació del parterre inundable mitjançant la hidrosembra de barreja de llavors herbàcies, la plantació
d'arbustives amb capacitat de bioretenció que ajudin a estabilitzar el pendent lateral de la zona deprimida. S'inclou
l'aigua, les llavors, els fixadors, l'adob orgànic i mineral, bioactivador microbió , el mulch i totes les feines
necessàries per tal de deixar la superfície preparada.

0,000

Cost directe

955,00

% Cost Indirecte

0,00

Total =
XAU

u

Parterre inundable - Jardí de pluja

955,00
5.5

Preparació del parterre inundable mitjançant la hidrosembra de barreja de llavors herbàcies, la plantació
d'arbustives amb capacitat de bioretenció que ajudin a estabilitzar el pendent lateral de la zona deprimida. S'inclou
l'aigua, les llavors, els fixadors, l'adob orgànic i mineral, bioactivador microbió , el mulch i totes les feines
necessàries per tal de deixar la superfície preparada.

0,000

Cost directe

955,00

% Cost Indirecte

0,00

Total =

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

955,00
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Nota de Secretari Accidental (Corominas Baig,Arcadi): Aquest Projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia 26/2022, d'11 de març; i ha estat Aprovat
Definitivament mitjançant Decret de l'Alcaldia 2022/59, de 17 de maig. El Secretari Acctal
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XAV

u

Parterre inundable - Jardí de pluja

6.2

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Preparació del parterre inundable mitjançant la hidrosembra de barreja de llavors herbàcies, la plantació
d'arbustives amb capacitat de bioretenció que ajudin a estabilitzar el pendent lateral de la zona deprimida. S'inclou
l'aigua, les llavors, els fixadors, l'adob orgànic i mineral, bioactivador microbió , el mulch i totes les feines
necessàries per tal de deixar la superfície preparada.

0,000

Cost directe

600,00

% Cost Indirecte

0,00

Total =

M. Rosa Escala Moyés, arquitecta

600,00
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Nota de Secretari Accidental (Corominas Baig,Arcadi): Aquest Projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia 26/2022, d'11 de març; i ha estat Aprovat
Definitivament mitjançant Decret de l'Alcaldia 2022/59, de 17 de maig. El Secretari Acctal
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Sant Cugat Sesgarrigues. Febrer 2022

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

ÍNDEX:
1. DADES DE L’OBRA
2. DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT
3. COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ"
3.1. INTRODUCCIÓ
3.2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
3.3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
3.4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE
COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I
PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.
3.5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
3.6. PRIMERS AUXILIS
3.7. NORMATIVA APLICABLE
3.8. ASSUMPCIÓ DEL COST DE LES MESURES DE PROTECCIÓ
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE CONDICIONAMENT I URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA JOAN SANGENÍS
Sant Cugat Sesgarrigues. Febrer 2022

1. DADES DE L'OBRA

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Tipus d'obra: Obra pública consistent en el condicionament i urbanització d’una plaça
Emplaçament: Plaça Joan Sangenís ‐ 08798 SANT CUGAT SESGARRIGUES
Superfície construïda total: 4.650 m2
Promotor: AJUNTAMENT DE SANT CUGAT SESGARRIGUES
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: M. ROSA ESCALA MOYÉS
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: : M. ROSA ESCALA MOYÉS

2. DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
Topografia: La topografia de la plaça és en un pendent que oscil∙la entre el 2,5% i el 4,5%.
Característiques del terreny: La plaça té forma rectangular.
Condicions físiques i d'ús de l'entorn: Es tracta d’un terreny compactat, voltat perimetralment per
carrers i edificacions residencials.
Instal∙lacions de serveis públics: La plaça té tots els serveis públics.
El clavegueram i la resta de xarxes de servei estan situades als carrer perimetrals. En conseqüència,
no caldrà la realització de treballs previs especials.

Nota de Secretari Accidental (Corominas Baig,Arcadi): Aquest Projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia 26/2022, d'11 de març; i ha estat Aprovat
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3. COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT
A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ"

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17707041 FACZI-UJ7U9-FANS7 C7BE75DB23E92EB8446D77C6C79153A1F098864B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

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

3.2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos
laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els
següents principis generals:







Evitar riscos
Avaluar els riscos que no es puguin evitar
Combatre els riscos a l'origen
Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball,
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i
repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut
Tenir en compte l'evolució de la tècnica
Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill

Nota de Secretari Accidental (Corominas Baig,Arcadi): Aquest Projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia 26/2022, d'11 de març; i ha estat Aprovat
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Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les
condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
Adoptar mesures que posin per davant la protecció col∙lectiva a la individual
Donar les degudes instruccions als treballadors
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En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del
RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:











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

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut
en el moment d'encomanar les feines.
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que
pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades
mesures preventives, que només podran adoptar‐se quan els riscos que generin siguin substancialment menors
dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la
previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms
respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la
prestació del seu treball personal.
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una
formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar‐la
en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures
de prevenció adoptades.
En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de:





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

Nota de Secretari Accidental (Corominas Baig,Arcadi): Aquest Projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia 26/2022, d'11 de març; i ha estat Aprovat
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Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no
comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.
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3.3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del
RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant
que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines.
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades,
erosions i cops, havent‐se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.
Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació,
manteniment,...)
Mitjans i maquinaria













Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
Riscos derivats del funcionament de grues
Caiguda de la càrrega transportada
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques

Treballs previs








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

Enderrocs











Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
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Fallida de l'estructura
Sobre esforços per postures incorrectes
Acumulació i baixada de runes
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Moviments de terres i excavacions













Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
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 murs 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

Fonaments




















Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre esforços per postures incorrectes
Fallides d'encofrats
Fallides de recalços
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

Estructura










Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
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Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre esforços per postures incorrectes
Fallides d'encofrats
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Riscos derivats de l'accés a les plantes
Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials

Ram de paleta














Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

Instal∙lacions











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)
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Emanacions de gasos en obertures de pous morts
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre‐esforços per postures incorrectes
Caigudes de pals i antenes
Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades

3.4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE
COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I
PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.
(Annex II del RD 1627/1997))


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

3.5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ





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

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

Mesures de protecció individual










Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
Utilització de calçat de seguretat
Utilització de casc homologat
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col∙lectiva,
caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar‐hi el cinturó de seguretat
homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips
només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
Utilització de mandils
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a tercers







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

3.6. PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid
trasllat dels possibles accidentats.
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3.7. NORMATIVA APLICABLE
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La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de
seguretat que podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT.
RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES
(en negreta les que afecten directament a la Construcció)
Data d'actualització: 30/01/1998

SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
‐ Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales
o móviles
‐ RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción
Transposició de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i
obres públiques
‐ Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevención de riesgos laborales
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:
‐ RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevención
‐ RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo
‐ RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)
‐ RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores
‐ RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualización
‐ RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos
durante el trabajo
‐ RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo
‐ RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual
‐ RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)
‐ O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción
Modificacions:
O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956
‐ O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene
‐ O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica
Correció d'errades:
BOE: 17/10/70
‐ O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e
Higiene
Correcció d'errades:
BOE: 31/10/86
‐ O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y
tramitación
‐ O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado
‐ O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificació:
O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)
‐ O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
Intrucción Técnica Complementaria MIE‐AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención
referente a grúas‐torre desmontables para obras
Modificació:
O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)
‐ O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
‐ O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
‐ RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo
‐ O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Correcció d'errades:
BOE: 06/04/71
Modificació:
BOE: 02/11/89
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD
773/1997 i RD 1215/1997
‐ O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció
‐ Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección
personal de trabajadores
‐ R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT‐1: Cascos no metálicos
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‐ R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT‐2: Protectores auditivos
‐ R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT‐3: Pantallas para soldadores
Modificació: BOE: 24/10/75
‐ R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT‐4: Guantes aislantes de electricidad
Modificació: BOE: 25/10/75
‐ R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT‐5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos
Modificació: BOE: 27/10/75
‐ R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT‐6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificació: BOE: 28/10/75
‐ R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT‐7: Equipos de protección personal de vias respiratorias. Normas
comunes y adaptadores faciales
Modificació: BOE: 29/10/75
‐ R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT‐8: Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros
mecánicos
Modificació: BOE: 30/10/75
‐ R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT‐9: Equipos de protección personal de vias respiratorias:
mascarillas autofiltrantes
Modificació: BOE: 31/10/75
‐ R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT‐10: Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros
químicos y mixtos contra amoníaco
Modificació: BOE: 01/11/75

‐ Normativa d'àmbit local (ordenances municipals)

3.8. ASSUMPCIÓ DEL COST DE LES MESURES DE PROTECCIÓ
El cost de les mesures preventives de seguretat i der protecció de la salut dels treballadors restarà inclòs als
preus unitaris de les diferents partides d’obra, i per tant no seran objecte de cap abonament a part.

MARIA ROSA
ESCALA MOYÉS /
num:13231-4

Digitally signed by MARIA ROSA ESCALA MOYÉS /
num:13231-4
DN: c=ES, st=Barcelona, o=Col·legi d'Arquitectes de
Catalunya / COAC / 0015, ou=Col.legiat, title=Arquitecte,
sn=ESCALA MOYÉS, givenName=MARIA ROSA,
serialNumber=77085112Z, cn=MARIA ROSA ESCALA
MOYÉS / num:13231-4, email=pinyol.escala@coac.net
Date: 2022.05.11 12:59:05 +02'00'

M .ROSA ESCALA MOYÉS, arquitecta
Vilafranca del Penedès, febrer 2022
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Pou sobreeixidor
E: 1:30

DAU DE FORMIGÓ

de registre de 70x70 cm interiors,
amb parets de 15 cm de totxo,
migó in situ o peces prefabricades
de formigó
Mitja canya
d'emmotllament

0,15

Ø315

0,15

Arrebossat
i lliscat
per dins

TAPA DE REGISTRE AMB REIXA

0,80

0,80

Simbologia en planta:

NO APARENT POUS D700

TAPES DE POUS DE REGISTRE MARC

00
º

t1

0,15

0,50

0,15

HM-20 (m3/m)
0,179

RECOBRIMENT COL.LECTOR DE TUB DE
PEAD MITJANÇANT FORMIGÓ HM-20

Gravat per augmentar
l'adherència

Gravat per augmentar
l'adherència

25

25
30
R

290

290

25

30

30

100
155

100

Vareta acer
Ø12mm

Recobriment de
polipropilè

SECCIÓ

45

PERFIL LATERAL

100 55

6

PERFIL FRONTAL

3

155

30

PLANTA
(Per pous de pared recte)

30

GRAÓ NORMALITZAT DE POLIPROPILÈ PER A POUS
PLANTA
(Per pous de pared circular)

Grao normalitzat :
1:15

Recobriment col·lector:
1:30

TAPA
DE REGISTRE
SENTIT
DEL
TRÀNSIT

9
350

EN124-D400
A23/5

45

Localització
Plaça Sangenís, 08798
Municipi i comarca
Sant Cugat Sesgarrigues, Alt Penedès

Pou de registre:
1:30

Gestió
Servei d'Equipaments i Espai Públic

0,60

BROCAL
PREFABRCAT
PER A POU DE
REGISTRE DE 60
cm A 80-100 cm
SEGONS
PROFUNDITAT

PAVIMENT FORMIGÓ

0,15

MITJA CANYA
D'EMMOTLLAMENT

0,30

TAPA DE REGISTRE

1,00 - 0,80 segons profunditat

Simbologia en planta:

Aprovació municipal

0,15

05.1
Full 1 de 2

Número

Indicades

Escala (A3)

Data
GENER 2022

POU DE REGISTRE D'ANELLS
PREFABRICATS DE FORMIGÓ DE
DIÀMETRE INTERIOR 80-100 cm
SEGONS PROFUNDITAT

1%

Graves granítiques (50-70 mm)

Tub dren de diàmetre nominal 160 mm

Plànol

Arxiu

05-Detalls.dwg

DETALLS

Rasa de graves drenant amb tub dren sota sauló

1,00

NOTES:
- Els pous seràn de 0,80 m d'ample interior per profunditats menors de 1,5 m. Per
profunditats majors de 1,5 m es realitzaran pous d'ample interior 1,00m.
- Distància màxima entre pous a col.lectors no visitables: 40m.
- Els pous fora de vial sobresurtiran com a mínim 15cm per sobre del terreny.
- Quan el col.lector és un tub de PEAD, es deixa passant a través del pou i un
cop formigonada la mitja canya se li retalla la semi volta superior.
Simbologia en planta:

0.5-1%

Rasa de graves
E: 1:30

0,60

El tècnic redactor
ÁLEX ANDRÉS REY
Enginyer de Camins, Canals i Ports

NOTA:
- En pous circulars, el graó serà específic amb les potes inclinades
de manera que es puguin empotrar 10cm.

Vareta Ø12
Aleta lateral per
evitar relliscades

100

SECCIÓ

DETALL TAPA OBERTA

PLANTA

600 mm cota de pas

Projecte

ESTUDI DE SISTEMA DE DRENATGE
SOSTENIBLE A LA PLAÇA SANGENÍS,
SANT CUGAT SESGARRIGUES

Propietat i promotor
Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues

0,10

1.00<H<2.5 m

0,15

Pou de captació (sobreeixidor)

TAPES DE POU DE CAPTACIÓ D'AIGUA

00
°

t1

SECCIÓ

t760 exterior tapa
t700 cota de pas
PLANTA

Ajuntament de Sant
Cugat Sesgarrigues

1,00

0,15
0,15

0.20

DETALL TAPA OBERTA

Diputació
Barcelona

0,16

R3
0

Tapes de pous:
1:30

FRONTISA

t100

NOTES:
- Compliment estricte de la normativa vigent UNE EN-124 i reglament AENOR RP
0023.
- Segell certificador del control de qualitat de producte emés per tercers.
- Clase D-400 (40 Tn de càrrega).
- Model SOLO d'EjCO o equivalent.
- Les tapes de registre hauran d’incorporar el “segell” amb l’escut de Terrassa, el text
“servei de clavegueram” i indicar que es tracta de xarxa de pluvials.

SENTIT
DEL
TRÀNSIT

100
mm
850 mm

0,05

t85
encastament
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PLÀNOLS

1. Situació i emplaçament
2. Estat inicial
3. Ordenació general: planta
4. Seccions generals
5. Pista
6. Pèrgola i passera
7. Recollida de pluvials i altres serveis
8. Fotomuntatges
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Font
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Pou de registre

Pou de registre

Boca de registre

Reixa de desbast manual
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Jardí de pluja
255,40
254,98

Jardí de pluja

XXX.XX
XXX.XX

Taulons de pi roig de 250x18x12cm amb separació de 3cm

Paperera nova

Jardí de pluja

Sauló

Mur de formigó

Reixa de recollida d'aigües

Instal·lacions de calistènia

Elements a eliminar

Cota rasant actual
Cota rasant proposada

0.8
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253.21

254.95

253.50

BASE DE FORMIGÓ POBRE

MUR DE FORMIGÓ ARMAT

LLOSA DE FORMIGÓ

TAULÓ DE FUSTA 18x12x250cm

Detall B2 1:20

2.52

A

Secció A 1:100

BASE DE GRAVA

CANAL DE RECOLLIDA D'AIGÜES DE FORMIGÓ

BASE AMB MATERIAL GRANULAR
SÒL ADEQUAT I COMPACTAT AL 95%

2.05

2.02

0.18
0.12

0.45
0.15
0.30

PAVIMENT DE FORMIGÓ HP-40

MUR DE FORMIGÓ ARMAT

SÒL ADEQUAT I COMPACTAT AL 95%

0.15

BASE AMB MATERIAL GRANULAR

INCLINACIÓ 0,5%
DESNIVELL TOTAL 6,5cm

2.50

JARDÍ DE PLUJA

0.45

0.45

REIXA DE RECOLLIDA D'AIGÜES

0.45

0.45 - 0.30

INCLINACIÓ 0,5%
DESNIVELL TOTAL 6,5cm

0.30

INCLINACIÓ 0,5%
DESNIVELL TOTAL 6,5cm

0.75
0.15

17.77

0.03

BASE DE FORMIGÓ POBRE

0.80

0.15

0.15

Detall B1 1:20

B

Detall A1 1:20

A1

23.03

2
25 53.9
4.0 7
0

0.15

2
25 53.5
3.9 0
4

20.00
22.00

13.00

0.80

B
0.60
B

1.20

A
A

2.48

0.60

23.70

0.45 0.45

2.05

B

0.12

LÀMINA GEOTÈXTIL

0.40

0.45
0.45

TUB PVC Ø 315mm

1.20

A

13.75

0.80

2
25 54.4
4.0 6
0
2
25 54.1
3.9 5
4

0.25
0.25

PAVIMENT DE FORMIGÓ HP-40

≈ 0.50

TUB PVC Ø 315mm
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0.03
0.25

0.12

2.24

E1

0.45

Secció E 1:50

0.60

TAULÓ DE FUSTA 18x12x250cm
LLOSA DE FORMIGÓ
BASE DE GRAVA
PLETINA DE FIXACIÓ 15X15
HEB 160
PLETINA D'ACER 220x220x16mm
SABATES DE FORMIGÓ 60x60x60cm
AMB RIOSTRA 60X45X60

Detall E1 1:20

D

0.60

0.60

1.92
2.52

1.92

D1

20.32

20.76

0.18

2.83

PENDENT 2,5%

2.52

Secció D 1:50

D

Fonaments 1:50

2.50

3.30
3.00

0.22

0.16

2.39

0.15

0.45
0.60

HEB 160
PLETINA D'ACER 220x220x16mm
SABATES DE FORMIGÓ 60x60x60cm
RIOSTRES 60x45x60cm
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E
E
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0.60

PAVIMENT

POU DE
REGISTRE

ARREBOSSAT I
LLISCAT PER DINS

TAPA DE REGISTRE AMB REIXA

0.15

1.30

DAU DE FORMIGÓ

POU DE REGISTRE DE
70X70cm INTERIORS, AMB
PARETS DE TOTXO,
OFRMIGÓ IN SITU O PECES
PREFABRICADES DE
FORMIGÓ

0.70

0.30

TAPA DE REGISTRE

0.15

POU DE
REGISTRE
REIXA DE DESBAST
MANUAL

MATERIAL
FILTRANT

≈0,50

ENTRADA D'AIGUA

BOCA DE
REGISTRE

6.60

VENTILACIÓ

Dipòsit 30.000 l

Reixa de desbast

Dipòsit

Carrer de Pau Casals

F

Pou de registre 1:20

F

1.00-0.80 segons profunditat

1.65
0.15

MITJA CANYA
D'EMMOTLLAMENT

≈0,50

Pou de captació (sobreeixidor) 1:20

.29

.29
0.10

0.15
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0.15
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Ø0
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DIÀMETRE INTERIOR
80-100cm SEGONS
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2.40

BUIDATGE

BUIDATGE

GRAVA GRANÍTICA 50-70MM

Carrer del Doctor Robert

0.25
0.25
0.50

Secció F 1:5O

Xarxa d'il·luminació existent

Xarxa d'il·luminació existent amb protecció

Connexió de llumeneres a la xarxa existent

Llumenera antivandàlica

Llumenera per a pèrgola

Xarxa de pluvials

Desconnexió d'embornals i connexió d'aquests a la nova xarxa
de pluvials

Nou pou de registre

Nou pou sobreeixidor

Reixa de desbast manual

N

07

Dipòsit prefabricat de PRFV de 30m2 de capacitat, de 6,6m de
longitud i 2,4m de diàmetre

Rasa de graves
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