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MG DADES GENERALS
MG 1 Identificació i objecte del projecte
Projecte:
Objecte
l’encàrrec:

Projecte de re-urbanització plaça de l’Oli
de

Obra d’urbanització de la plaça de l’Oli. No s’actua
en els serveis, excepte enllumenat públic.

Emplaçament:

Plaça de l’Oli, entre la plaça del Vall del castell i la
plaça Jaume I. No s’actua en la intersecció entre la
plaça de l’Oli i la plaça Jaume I.

Municipi:

Vilafranca del Penedès , comarca de l’Alt Penedès

Referència
cadastral:

-

MG 2 Agents del projecte
Promotor:

Nom: Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Adreça: Carrer de la Cort, 14 08720 Vilafranca del
Penedès
Telèfon: 93 8920358

Arquitecte:

Nom: Pepita Cruz Serra

Nº col·legiat: 28021 COAC

Adreça: Plaça Jaume I, 8-10 08720 Vilafranca del
Penedès
Telèfon: 93 8923690

MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials
Estudi topogràfic:

Gestopvi, Serveis Topogràfics, 04/06/2019,
Joan Conill Espinàs, enginyer tècnic en
topografia, nº col·legiat 4508

Estudi de seguretat i salut:

Redactat pel mateix arquitecte projectista

Vilafranca del Penedès, Desembre de 2019
L’arquitecte,

CPISR-1 C Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C Pepita
Pepita
Cruz Serra
2019.12.20
Cruz Serra Fecha:
13:51:51 +01'00'
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida
El municipi, ubicat a la comarca de l’Alt Penedès, té una alçada topogràfica de 222m.
Es tracta d’un espai en sol urbà que forma part del sistema viari de la ciutat, utilitzat
actualment tant per la circulació de vehicles com de vianants.
La superfície d’actuació és de 928,00 m2 i limita al Nord amb la plaça del Vall del Castell i el
carrer de Sant Pau, i al Sud amb la plaça de Jaume I, carrer del Marquès d’Alfarràs i carrer
de Ferran. L’àrea d’intersecció de la plaça de l’Oli amb la plaça Jaume I, no és objecte
d’aquesta actuació, tot i que aquest espai també forma part de plaça de l’Oli. En aquest cas,
es considera oportú que formi part d’una futura actuació conjunta amb la plaça Jaume I. Tot
i així, sí forma part de l’actuació la vorera del davant de la Biblioteca Torres i Bages, com a
continuïtat de la vorera Nord-Oest del projecte.
La topografia de la plaça té un lleuger pendent, des de la cota 222m a la plaça Vall del
Castell, fins la cota 221m al final de la plaça de l’Oli i inici del carrer de Ferran. Actualment
la plaça està formada per un passeig de vianants central amb arbrat tipus lledoners, i vial
de circulació de vehicles al seu voltant. Hi ha zones d’aparcament de pagament (zona
blava), i d’aparcament de càrrega i descàrrega, així com la sortida d’un aparcament de zona
blava a l’interior d’illa, el qual té accés pel carrer de Ferran i sortida per la plaça de l’Oli. Les
voreres adossades als edificis són de panots de formigó, d’amplada variable 90-125 cm.
La plaça forma part del Conjunt Urbà del Centre Històric, per el què les seves façanes han
de complir amb les condicions generals d’ordenació i d’edificació per al conjunt urbà “El
centre històric”. A més, hi trobem catalogats com a Béns Culturals d’Interès Local (BCIL),
els edificis:


Cal Gomà (Biblioteca Torres i Bages) Plaça de l’Oli, 20 Edifici d’origen gòtic (s. XIV)



Cal Posas Plaça de l’Oli, 2-4 Edifici del s. XVIII



Mercat de la Carn, Plaça de l’Oli, 1 Edifici construït el 1878

Les façanes que donen a la plaça de l’Oli, també formen part dels béns arquitectònicsurbanístics protegits com a AMBIENT. Finalment trobem el monument al bisbe Torras i
Bages del s. XX, i el conjunt dels lledoners de la plaça de l’Oli, com a elements rellevants.
Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius del POUM de Vilafranca del
Penedès, i el Pla especial i catàleg del patrimoni històric artístic i ambiental de Vilafranca del
Penedès.
Pel que fa a les seves prestacions la urbanització compleix els requisits de la Llei 3/2012
Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme i la normativa tècnica d’urbanització.
Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i
municipal que li sigui d’aplicació.
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MD 2 Descripció del projecte
MD 2.1 Estat actual
La plaça de l’Oli té una tipologia d’urbanització d’estil neoclàssic de mitjans-finals segle
XX. El centre té un passeig format per dues fileres de lledoners, i una disposició
ordenada de bancs de pedra i fanals neoromàntics.
Actualment, l’estat de conservació de la urbanització de la plaça no és bona. El passeig
central, on trobem els arbres situats molt propers i amb escocells petits, té el paviment
molt deteriorat, en part degut al creixement dels arbres. Aquesta circumstància,
juntament amb el fet de què les voreres laterals siguin estretes, fa que sigui una plaça
amb poca accessibilitat.
D’altra banda, ens trobem amb una plaça amb circulació de vehicles i aparcament de
zona blava, on l’ús per al vianant queda en un segon pla. És estrany, doncs, que el
recorregut del vianant que passeja per el centre històric de la vila des de les places Vall
del Castell i Jaume I, no trobi una continuïtat amable a través d’aquesta plaça.
Respecte les façanes existents, aquestes han estat rehabilitades, o trobem algun edifici
reformat o de nova construcció.

MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística,
ordenances municipals i altres normatives si s’escau
Planejament:

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilafranca del Penedès 2003

Zonificació: Sol urbà
Qualificació: Sistema viari, xarxa bàsica urbana

MD 2.3 Descripció de la proposta d’urbanització
Comentada la configuració general de la plaça, el seu caràcter, i l’ estat actual de
conservació, la proposta d’urbanització de la plaça de l’Oli es basa ens els següents punts:
 Nou paviment a tota la plaça, que segueixi amb els criteris de material del casc
urbà de Vilafranca i que concretament doni continuïtat a la plaça de la Vall del
Castell. Per aquest motiu, s’ha triat el paviment de pedra granítica en dos colors
(gris i rosa purriño) per a la zona de vianants, i paviment d’asfalt imprès (amb
símil de peces de 20x20cm) per a la zona de circulació de vehicles.
 Plataforma única a tota la plaça, sense graons ni rampes brusques. Tan sols hi
haurà els pendents mínims necessaris per evacuar l’aigua de la pluja, i el canvi
de nivell al final de la plaça cantonada amb la plaça Jaume I, doncs aquesta zona
no és objecte del present projecte.
 Limitar a un sol sentit de circulació dels vehicles des de la plaça Vall del Castell
fins la plaça Jaume I, pel costat de la vorera Nord (proposada més ample que
l’actual), deixant l’altre costat una plaça d’ús exclusiu per a vianants de suficient
amplada per al seu gaudi.
 Definir espaialment la plaça des de la filera Nord d’arbres, on es situen la resta
de mobiliari urbà i il·luminació, dotant la resta de la plaça de més permeabilitat i
espai lliure per al passeig de vianants i possibles usos futurs de la plaça.
Cort 14 - 08720 Vilafranca del Penedès
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 Assegurar un correcte creixement de l’arbrat existent (lledoners), en quan a les
seves necessitats d’ aigua, aire i des-compactació del terreny, i que també
permeti la conservació del nou paviment. En aquest sentit, es proposa un
paviment especial a la zona d’arbres, com a escocells de peces permeables, els
quals poden modificar-se durant el creixement del tronc, així com mantenen la
continuïtat i accessibilitat del paviment.
 Relacionat amb el darrer punt, també es vol potenciar l’evident qualitat
ambiental que existeix actualment gràcies als arbres de la plaça i s’afegeixen
jardineres urbanes amb arbusts i flors que donen més bellesa a l’espai, així com
separen la zona de circulació de vehicles de la zona exclusiva de vianants.
 Mantenir la imatge dels fanals neoclàssics de la plaça i zones urbanes annexes.
Amb aquesta re-urbanització, la proposta del projecte segueix el camí de les actuacions
de millora dels espais urbans del centre vila de Vilafranca del Penedès, així com
recupera un espai per a ser utilitzat per la ciutadania i pel Mercat de la Carn.

MD 2.4 Superfície
La superfície d’actuació és de 928 m2.

MD 2.5 Termini de les obres
Es preveu un termini de les obres de 6 mesos aproximadament.
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MD 3 Prestacions de la urbanització
La urbanització projectada proporcionarà les prestacions de funcionalitat, seguretat i
accessibilitat que garantiran les exigències establertes en la normativa que li és d’aplicació.
En la Memòria Constructiva es defineixen els materials i solucions constructives, i es
concreten els seus requisits tècnics específics.

MD 3.1 Condicions relatives a l’ús i l’accessibilitat
Segons el Decret 135/1995 Codi d’accessibilitat de Catalunya, la planificació i
urbanització de les vies públiques, dels parcs i d’altres espais d’ús públic a Catalunya
s’efectuarà de manera que resultin adaptats a les persones amb mobilitat reduïda. Els
plans generals d’ordenació urbana, normes subsidiàries i altres instruments de
planejament i execució que els despleguen, i també els projectes d’urbanització i
d’obres ordinàries, hauran de garantir l’accessibilitat i la utilització amb caràcter general
dels espais d’ús públic.
L’ordre O.VIV/561/2010 d’accessibilitat als espais públics urbanitzats, diu que tots els
espais públics urbanitzats i els elements que els composen situats en el territori
Espanyol, comprenen el conjunt d’espais de vianants i vehiculars, de pas o estança que
formen part del domini públic, o estan destinats a l’ús públic de forma permanent o
temporal. En concret, s’aplica a les àrees d’ús de vianants, àrees d’estança, elements
urbans i itineraris de vianants. Els espais públics urbanitzats es projectaran,
construiran, restauraran, mantindran, utilitzaran i re-urbanitzaran i es gestionaran de
forma que compleixin, com a mínim ,les condicions bàsiques d’aquesta Ordre,
fomentant-hi l’aplicació avançada de les tecnologies de la informació i les
telecomunicacions. En les zones urbanes consolidades, quan no sigui possible el
compliment d’alguna de les condicions, es plantejaran solucions alternatives que
garanteixin la màxima accessibilitat possible.
Atenent a ambdues normatives d’aplicació, el projecte té les següents característiques
relatives a l’accessibilitat:
Projecte

Decret 135/1995

O.VIV/561/2010

Itinerari

Adaptat/accessible

Adaptat

Accessible

Amplada

≥1,80m

≥0,90m

Alçada
Graons aïllats
Desnivells
Canvis de direcció
Pendent longitudinal
Pendent transversal

≥1,80m
(excepcionalment
≥1,50m en zones
urbanes consolidades,
complint però amb els
estretament puntual
permès segons
normativa
autonòmica)
≥2,20m
≥2,10m
≥2,20m
No inclou graons aïllats ni ressalts
No hi ha
Escales adaptades
No hi ha
Ambdós normatives.
Cercle inscrivible
Es garantirà el gir,
Ф1,50m
creuament i canvi de
direcció.
0,5-2%
≤9%
≤6%
0,5-2%
≤2%
≤2%
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Dur, estable,
antilliscant.
Es diferencia la zona
preferent de vianants
amb canvi de paviment
i color.

Dur i no lliscant.
En plataforma única
d’ús mixt, quedarà
perfectament
diferenciada la zona
preferent de vianants.

Dur, estable,
antilliscant.

Rampes:
Pendent longitudinal

≤8%

≤10% tram ≤3m
≤8% tram ≤10m

Pendent transversal
Senyalització

≤2%
Ambdós normatives.

≤12% tram <3m
≤10% tram 3-10m
≤8% tram >10m
≤2%
Paviment diferenciat a
l’inici i final de la
rampa. Nivell
d’il·luminació ≥lux
durant la nit

Paviment

Mobiliari urbà

≤2%
Franja de paviment
tàctil indicador
direccional, col·locat
en sentit transversal a
la marxa, d’amplada la
de la rampa i fondària
1,20m.

Els elements d’urbanització i de mobiliari que formen part de l’itinerari
adaptat ha d’ésser adaptat, o el seu disseny i ubicació ha de permetre
ésser utilitzats de forma autònoma i segura per totes les persones.

La urbanització es de la plaça de l’Oli compleix les condicions de “plataforma única d’ús
mixt”, amb un ús predominant del vianant.
Es dissenya el paviment en la zona de la trobada entre la sortida de l’aparcament del
passatge i la vorera Nord de la plaça, complint els requisits de la O.VIV/561/2010. Com a
itinerari de vianants accessible:
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MD 3.2 Condicions del elements d’urbanització
Es compleixen les condicions del capítol V de l’Ordre O.VIV/561/2010.
El paviment de l’itinerari de vianants accessible serà dur, estable, no lliscant en sec i
moll, sense peces ni elements solts, amb independència del sistema constructiu que,
en tot cas, impedirà el moviment de les mateixes. S’utilitzaran franges de paviment
tàctil indicador de direcció i advertència seguint els paràmetres establertes a l’article 45
de l’Ordre O.VIV/561/2010.
Les reixes dels embornals i les trapes es col·loquen enrassades amb el paviment. En
àrees de vianants, les seves obertures tindran una dimensió que permeti la inscripció
d’un cercle de 1cm de diàmetre com a màxim. En el cas de la calçada, el màxim serà
de 2,5cm. En cas d’escocells que formen part de l’itinerari accessible, hauran d’anar
coberts amb reixat amb les mateixes característiques que a l’àrea de vianants, o bé
reblertes de material compactat i enrassat amb el nivell del paviment.
Els escocells escollits per al projecte, de llambordes unides tipus Link-stone,
compleixen amb els paràmetres d’accessibilitat definits en l’Ordre, doncs estaran
anivellats respecte el paviment del voltant.
Els arbres, arbusts, plantes ornamentals o elements vegetals mai envairan l’itinerari de
vianants accessible. El manteniment i la poda periòdica de la vegetació serà obligar`ria
amb la finalitat de mantenir lliure d’obstacles tant l’àmbit de vianants com el camp
visual de les persones en relació amb els senyals de trànsit, indicadors, ròtols,
semàfors, etc, així com el correcte enllumenat públic.

MD 3.3 Condicions relatives a la mobilitat
Es retira la senyalització de càrrega/descàrrega, de zona blava i de bicis. També es retiren
les senyals de trànsit que deixin de ser necessàries degut a l’anul·lació de la circumval·lació
actual al passeig central, com ara la senyal de prohibit el pas a la cantonada del Mercat de la
Carn.
L’amplada de l’espai per a vehicles serà de mínim 3m (3,60m segons projecte), mínim
establert al O.VIV/561/2010. El sentit de circul·lació serà únic des de la Vall del Castell en
direcció a la plaça Jaume I, a baixa velocitat. A la zona de limitada de la plaça no estarà
permès la circulació o estacionament de vehicles. Es prioritza, doncs, la zona de vianants.

El projecte no preveu espai d’estacionament. Les operacions de càrrega/descàrrega del
Mercat s’hauran de fer des de la Pl. Vall del Castell o des de la Pl. Jaume I.
El projecte preveu la ubicació de tres pilones aparca-bicis.
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MC MEMORIA CONSTRUCTIVA
Es compliran les condicions tècniques establertes en el Plec de condicions tècniques del
present projecte d’urbanització, segons ITEC, i segons normatives d’aplicació.

MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequació de la obra.
Previ a l’inici de les obres, es realitzarà la implantació de la obra segons l’Estudi de
Seguretat i Salut, i el Pla de Seguretat i Salut redactat pel constructor i aprovat pel
coordinador de seguretat i salut.
Un dels punts més importants serà la organització de la obra per tal de permetre l’accés
dels veïns amb seguretat. La circulació de vehicles quedarà tallada a tota la obra, i l’actual
sortida de l’aparcament pel passatge, es tancarà, realitzant-se tant l’entrada com la sortida
de l’aparcament pel carrer Ferran.
Abans dels moviments de terra, es realitzarà la protecció de l’actual arbrat de la plaça, per
tal de no malmetre les arrels estructurals i branques principals durant les feines de la
urbanització.

MC 1 Moviments de terres
La obra preveu una excavació general de no més de 45cm fins arribar a la cota de
l’esplanada, l’execució dels pous de fonamentació dels diferents elements (fanals, monòlit,
reforç fonament), i la realització de les rases dels diferents serveis (enllumenat, etc).
El terreny és excavable amb maquinària ordinària, i no es reveu trobar el nivell freàtic al
nivell d’excavació previst. La profunditat d’excavació serà inferior a 80cm, per el què no és
necessari talussos o traves específiques.

MC 2 Fonamentació i formigons
A la vista del terreny excavat, la Direcció Facultativa donarà la conformitat a la cota de
fonamentació. La fonamentació prevista respon a la tipologia de fonamentació directa de
formigó en massa. En el cas del monument existent, un cop realitzada l’excavació, es definirà
la necessitat o no d’un reforç de la fonamentació existent, consistent en un encerclat de la
mateixa amb formigó armat que actuï com a confinament. Tipus de materials:
Formigó en massa:
o

HM-15/B/12/IIa

o

nivell de control: estadístic

Formigó en massa:
o

HA-20/B/20/IIa

o

nivell de control: estadístic

Formigó armat:
o

HA-25/B/20/IIa

o

nivell de control: estadístic

Acer d’armar:
o

barres corrugades: B500S

o

malles electrosoldades: B500T

Cort 14 - 08720 Vilafranca del Penedès
938920358 - www.vilafranca.cat

15

MC 3 Obra civil
Els embornals de recollida d’aigua de la plaça, tenen la reixa de fundició dúctil de resistència
C-250 segons norma UNE EN 124, segueixen els criteris de disseny segons l’ordre
O.VIV/561/2010, i han estat calculats en funció de la pluviometria prevista a Vilafranca del
Penedès. Segons la taula B.1 del CTE-DB-HS5, Vilafranca del Penedès té una intensitat
pluviomètrica de 110(mm/h). Per una superfície de 892m2 en projecció horitzontal li
correspon una superfície de l’element de recollida de 141cm2. El projecte preveu 5
embornals de superfície d’absorció 656cm2 cadascú, fins un total de 3280cm2, superior a
l’exigit per normativa.
Les arquetes dels embornals, seran de tipus formigó pre-fabricat. Altres arquetes i pericons
s’executaran sobre solera de 10cm de formigó, amb paret de 15cm de gruix amb maó calat
de 290x140x100mmm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt.
El recinte de les escombraries en desús, es comprovarà el seu estat i resistència, i es cobrirà
amb làmina plàstica i llosa de formigó, com a base del paviment. Així mateix, es comprovarà
l’estat de les trapes d’acer de l’estació transformadora anul·lada, i es cobriran amb solució
anàloga.
Com a protecció anti-arrel per als nous paviments, al perímetre de tots els escocells es
col·locarà una banda rígida vertical de polietilè de 1mm de gruix, i 30cm de profunditat,
tipus reroot o similar.

MC 4 Paviments
Per a la zona de circulació de vehicles, es dissenya la secció de ferm segons la categoria de
tràfic pesat T32 i la categoria de l’esplanada E2, essent un perfil 3221 segons l’ordre
FOM/3460/2003 de 28 de novembre, norma 6.1-IC Seccions de ferm de la Instrucció de
Carreteres. Amb un gruix total de 45cm, les capes són:
Subbase de tot-u artificial, amb estesa per capes inferiors a 25cm mitjançant reg
d’aigua i compactació, per a compactació del 95% Proctor Modificat, de 320-350mm
de gruix.
Reg d’adherència
Capa intermitja de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 BIN b 50/70 S
de 80mm de gruix
Reg d’imprimació
Acabat capa de rodadura d’asfalt imprès i pintura de tractament, gruix 50mm

Per a la zona de vianants, el paviment serà de pedra de granet rosa purriño acabat flamejat
i granet gris acabat flamejat, igual que l’existent a la plaça del Vall del Castell. L’acabat ha
d’assegurar que sigui anti-lliscant, i es col·locarà amb junta de 2-3mm, i disposició de
juntes de dilatació segons les condicions del plec de condicions. Amb un gruix total de
45cm, les capes de són:
Subbase de tot-u artificial, amb estesa i compactació del 95% Proctor Modificat, de
gruix 17cm
Base de formigó en masa HM-20/P/12 col·locat amb juntes de dilatació. Gruix mínim
18cm. En el cas de la zona amb trànsit de vehicles (accés al passatge aparcament),
el formigó s’armarà amb malla segons plànol de detall.
Cort 14 - 08720 Vilafranca del Penedès
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Acabat de peces de pedra granítica acabat flamejat, de mides 30x30, 30x45 o 30x90
segons projecte i 6cm de gruix, col·locades amb 40mm de morter de ciment.
Donada la problemàtica existent d’aixecament de paviments, i amb la finalitat de millorar la
des-compactació del subsòl perquè les arrels continuïn creixent el menys superficialment
possible, cal preveure una actuació al terreny existent abans de re-pavimentar. Per aquest
efecte, es proposa la introducció d’una partida de des compactació del terreny, a realitzar
abans de la pavimentació, consistent en la des-compactació del terreny mitjançant
descarregues d'aire comprimit (maquinaria tipus “Arbotor” o similar), juntament amb
realització de forats verticals (per trencar capa compactació) amb incorporació de material
tipus sauló/solució nutritiva, per evitar la compactació.

MC 5 Jardineria
A més dels arbres existents (lledoners), el projecte preveu la ubicació de jardineres.
Aquestes seran d’acer corten de 3mm de gruix i mides 98x98x95cm d’alçada, amb la base
preparada per al seu transport mitjançant traspalés, i el perímetre interior amb aïllament
tèrmic tipus poliestirè rígid.
L’enjardinament de les jardineres es realitzarà segons:
Substrat
Es preveurà una capa de drenatge a base de terra volcànica, de 10 cm de
gruix al fons de cada jardinera, amb una làmina geotèxtil que la separi del
substrat de plantació.
Reblert
Aproximadament 65 cm de substrat de plantació per a la producció de planta
ornamental en contenidor, fibrós i porós, amb un contingut en matèria
orgànica del 75-80%, ph entre el 5-6’5.
Capa d’acabat
Capa de 10 cm de gruix d’escorça de pi, deixant uns 10 cm de jardinera
lliures perquè es pugui omplir en regar.
La plantació de les jardineres es realitzarà amb el subministrament i plantació de les
espècies:
Planta estructural de 80cm d’alçada, tipus Eugenia myrtifolia
4 plantes en contenidors de 3 litres, tipus Plectrantrus fosteri, Coreopsis grandiflora,
Erysimum hybridum o Rudbeckia fulgida.
10 plantes de temporada C10 tipus Petunia hybrida o similar
D’ésser necessari podar alguna de les branques dels actuals arbres de la plaça, es
sol·licitarà permís previ al servei corresponent de l’Ajuntament, i es seguiran les seves
indicacions. Es realitzarà per personal qualificat.
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MC 6 Instal·lacions i serveis
La plaça disposa dels serveis d’abastament d’aigua, sanejament, gas, electricitat (baixa i
mitja tensió), telecomunicacions i enllumenat públic.
Prèvia a la urbanització, es realitzaran unes obres per part de la companyia d’aigües de
Vilafranca, destinades a modernitzar les xarxes d’abastament d’aigua i la xarxa de
sanejament. El disseny d’aquestes xarxes es realitzen tenint en compte tant el seu traçat
existent com el present projecte. La xarxa d’abastament d’aigua es re-dimensiona, i es
substitueixen les conduccions per canonades de polietilè. També es retiren les conduccions
obsoletes. Respecte la xarxa de sanejament, aquesta s’ha dissenyat amb canonades de
polietilè d’alta densitat, amb pendent mínim de l’1%, i distància entre pous de registre
menors a 50m.
Actualment existeix una Estació Transformadora a la vorera Sud de la plaça de l’Oli, davant
del Mercat de la Carn. S’ha sol·licitat l’anul·lació i retirada de la mateixa, donat l’existència
d’una de recent construcció en un indret proper.
El present projecte proposa canviar tot l’enllumenat públic de la plaça, per tal d’adaptar-la a
les necessitats del nou disseny de la mateixa, així com il·luminar adequadament i amb
seguretat l’espai públic, seguint també criteris d’eficiència energètica.
Cal fer esment a l’existència d’un dipòsit soterrat de recollida selectiva d’escombraries, que
el projecte preveu anul·lar definitivament.

MC 6.1 Enllumenat públic
La instal·lació d’enllumenat públic s’ajustarà a les prescripcions del:
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT2002) 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’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
La plaça de l’Oli, segons la ITC-EA-02 del REE-IE, es classifica com una via de vianants del
tipus E via de vianants, dins d’aquest tipus de via és una zona comercial amb accés restringit
als vehicles i amb us prioritari dels vianants amb un flux de trànsit de vianants alt. Per tant la
classe d’enllumenat pot ser CE1A o CE2 o S1. Dins d’aquestes tres tipologies, amb l’objectiu
de potenciar aquest espai, hem definit aquesta plaça amb la de major exigència lumínica que
és la tipus CE1A. Per tant la nova il·luminació de la plaça està dimensionada complint amb
una luminància mitja de 25 lux, una luminància mínima de 9 lux i una uniformitat mínima de
0,4.
El tipus d’enllumenat a instal·lar a la plaça serà conservadora amb l’estil actual, mantenint el
tipus de columnes de 3,1m d’alçada, de braços a façana de 84cm i de lluminàries, tots ells
d’estil vuitcentista (veure plànols amb la nova distribució del enllumenat).
La tecnologia de les lluminàries ambientals serà del tipus LED amb una temperatura de color
de 3.000K i amb una relació lúmens/W superior a 125. Aquestes lluminàries aniran amb el
seu corresponent protector de sobretensions de 10KV, el driver del tipus TRIDONIC i la font
d’alimentació.
A part de la il·luminació ambiental també es realitzarà una il·luminació de les façanes dels
edificis històrics existent en la zona d’actuació, que seran el mercat de la carn i la biblioteca
Torres i Bages. Aquesta il·luminació es realitzarà a través de projectors tipus LED amb
temperatura de color 4.000K situats a la part alta de la façana frontal al edifici en qüestió
(veure plànols amb la seva ubicació i característiques tècniques).
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Actualment en aquest àmbit d’actuació existeixen dos quadres d’enllumenat, un a la façana
del mercat de la carn i l’altre en la façana lateral de la biblioteca Torres i Bages (carrer
Ferran), aquests dos quadres seran anul·lats i se’n instal·larà un de nou de tipus monòlit
(veure situació dels quadres en plànols). Aquest nou quadre d’enllumenat agruparà totes les
línies i també disposarà de tomes de corrent per a actes a la via pública (veure esquema
unifilar en plànols). Una de les línies d’aquest quadre serà el que alimentarà el quadre de
pilones situat a la cantonada de la plaça de l’Oli amb la plaça Jaume I. El nou quadre
d’enllumenat anirà equipat amb un sistema de telegestió Secelux 4.0 (aprofitat del quadre
QEP005 a anul·lar) i la seva encesa i apagada es realitzarà automàticament a través de
rellotge astronòmic amb ajust meteorològic.
Totes les línies d’enllumenat, dins de l’àmbit d’actuació, seran noves i transcorreran
subterràniament amb cable tipus RVK de 4x6mm2 o de 3x6mm2 dins tub corrugat doble capa
de PE 90mm. La xarxa de terres estarà formada per un cable de terra de coure nu de
1x35mm2 al fons de la rasa unit a piquetes de coure situades a la base de les faroles. La rasa
anirà reomplerta d’arena, cinta senyalitzadora i terres compactades, menys en encreuament
de carrer que anirà formigonada (veure detall de rasa en plànols). L’alimentació de
lluminàries en façana es realitzarà a través d’una conversió aèria-soterrada amb tub metàl·lic
de 2 metres d’alçada i la línia serà amb cable grapat i trenat tipus RZ de 5x6mm2.
Abans de la connexió a 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.

MC 7 Mobiliari urbà
Seran de tipus accessible.
Bancs
Es col·loquen bancs de dues mides: 1,80m i 0,60m. Per tal de seguir la uniformitat del
centre històric, així com simplificar les feines de manteniment de la via pública, es proposa
un tipus de banc que trobem a la Rambla Sant Francesc de Vilafranca del Penedès. Es tracta
del banc T de MUD-TORHO, d’estructura d’acer galvanitzat i taulons de fusta de pi amb
tractament a l’autoclau acabat fusta natural.
Papereres
Es proposa la paperera Barcelona, que ja es troba en la major part de la vila.
Biblioteca d’intercanvi
Es proposa que en un futur proper, es col·loqui un altre element urbà a la zona final de la
plaça, al costat del monument al bisbe Torras i Bages. Es tractaria d’una biblioteca
d’intercanvi, on el ciutadà pot deixar-hi un llibre seu i prendre un altre que ha deixat una
altre persona. D’aquesta manera, es reforça el caràcter “racó de lectura” que pot tenir
aquesta part de la plaça de davant la biblioteca.
Vilafranca del Penedès, Desembre de 2019
L’arquitecte,
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MN. NORMATIVA APLICABLE
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normativa tècnica d’urbanització
Recull de textos reglamentaris i d’altres no normatius relacionats
amb els projectes de disseny d’espais urbans.

- 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)
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 Llei 13/2014, d'accessibilitat.
(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014)
 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i
de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)
 Real Decreto 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no
discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais
públics urbanitzats i edificacions.
(BOE 11/05/2007)
 Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados.
(BOE 11/03/2010)
 Llei 9/2003, de la mobilitat
(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003)
 Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat el 11 de juny 2003 per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, i text refós del POUM aprovat el 15
d’octubre de 2003.
 Ordenances Municipals de Vilafranca del Penedès, com són:







Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana. (BOP 21-8-12)
Ordenança Municipal del paisatge urbà (BOP 20-5-2015)
Ordenança Municipal de circulació (BOP 14-7-2016)
Ordenança reguladora de la qualitat, l’ordre i la imatge de les obres d’empreses
operadores de Serveis, amb incidència en l’àmbit de la via pública.(BOP 27-904). (Només en el cas d’empreses operadores o explotadores de Serveis)
Ordenança Fiscal núm. 13. Taxa d’ocupació del sòl, vol i subsòl de la via pública.
Manual de Senyalització viària aprovat per l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès.
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VIALITAT
 Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,
de la Instrucción de Carreteras.
(BOE 12/12/2003)
 Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de
firmes”, de la Instrucción de carreteras.
(BOE 12/12/2003)
 Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,
de la Instrucción de Carreteras.
(BOE 04/03/2016)
 Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial”
de la Instrucción de Carreteras.
(BOE 10/03/2016)
 UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos.
 Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para obras de carreteras.”
(BOE 07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)
 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la
ciutat de Barcelona.
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions
(18/03/2002)
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GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES
 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya:
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya
pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret
120/1992.
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992)
ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les
obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada.
(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003)
 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la
ciutat de Barcelona.
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions
(18/03/2002)
 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul

XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE


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



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



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



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

HIDRANTS D’INCENDI


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

XARXES DE SANEJAMENT


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



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



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

Àmbit municipal o supramunicipal:


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)
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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

Línies aèries de mitjana tensió

NTP - LSMT

Línies subterrànies de mitjana tensió

Baixa Tensió


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



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



Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de
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
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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 ITCMIE-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)



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”.

Cort 14 - 08720 Vilafranca del Penedès
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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

JARDINERIA


NTJ 03S Sosteniment artificial i protecció de l’arbrat



NTJ 03E Protecció dels elements vegetals en treballs de construcció

Cort 14 - 08720 Vilafranca del Penedès
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SECCIONS TRANSVERSALS F, G i H
Escala:

1/100

Data:

Desembre 2019

Plànol Núm.

08

Perforacions de descompactació del terreny a cada arbre

Acabat de paviment de pedra natural Granet ROSA
PURRIÑO, peces 30x30x6cm, junta 3-6mm.

Perforacions de descompactació del
terreny a cada arbre

Panot lligat 77x77x6cm ROSA tipus Link-Stone o similar,
6x6 peces 11x11x6cm lligades amb varilla d'acer
galvanitzat 5mm, junta amb àrid 3-5mm de cantell angular

Morter de consistència plàstica

Panot lligat 77x77x6cm GRIS tipus
Link-Stone o similar, 6x6 peces
11x11x6cm lligades amb varilla
d'acer galvanitzat 5mm, junta amb
àrid 3-5mm de cantell angular

Base llosa de formigó en massa HM-20/B/10/I

Sorra d'anivellació
Sub-base de tot-u compactat 95%

Sub-base de tot-u compactat 95%
Sorra d'anivellació
Escocell perimetral xapa d'acer
galvanitzat e=10mm

Barrera vertical plàstica
anti-arrels

Sub-base de tot-u
compactat 95%

0.06
0.20

0.15

0.45

0.77
0.06

0.04
0.18

0.30

0.03
0.15

0.17

DETALL SECCIÓ DE PAVIMENTS I ESCOCELL 310x182cm
Acabat de paviment de pedra natural Granet
ROSA PURRIÑO, peces 30x30x6cm, junta 3-6mm.

DETALL SECCIÓ DE PAVIMENTS I ESCOCELL LINIAL AMPLADA 182cm

Embornal prefabricat de
formigó H200 88x48x66,9cm,
sortida lateral Ø300mm. Reixa
i marc imbornal batent model
"Teide" de Fàbregas o similar
de funció ductil GGG40 marc
exterior 79x35,5cm

Morter de consistència plàstica
Base llosa de formigó en massa HM-20/B/10/I
Sub-base de tot-u compactat 95%
Esplanada excavació

0.30
0.035
0.06
0.04

0.45

Capa de rodadura asfalt-imprès en calent, i
pintura d'acabat, color gris igual Vall del Castell.

Capa de rodadura asfalt-imprès en calent, i
pintura d'acabat, color gris igual Vall del Castell.

Acabat de paviment de pedra natural Granet
GRIS, peces 30x30x6cm, junta 3-6mm.

Reg d'adherència

Reg d'adherència

Capa intermitja asfalt dens

Capa intermitja asfalt dens

Acabat de paviment de pedra natural Granet
ROSA PURRIÑO, peces 30x30x6cm, junta
3-6mm.

Reg d'imprimació

Reg d'imprimació

Sub-base de tot-u
compactat 95% (2 capes)

Sub-base de tot-u
compactat 95% (2 capes)

1.80

0.05
0.08

0.30

Base llosa de formigó en massa
HM-20/B/12/I (En cas trànsit rodat,
HA-20/B/12/I armat amb # Ø6 15x15)

0.06
0.04

0.05
0.08

0.18

0.18
0.57
0.62

0.17

0.45

0.32

0.32

0.17

0.305

0.20
0.50

DETALL SECCIÓ DE PAVIMENTS I IMBORNAL

ASFALT IMPRÈS GRIS
DIBUIX 20x20cm

DETALL SECCIÓ DE PAVIMENTS i VORERA
"LINK-STONE" GRIS
77x77x6cm

c Ajuntament de Vilafranca del Penedès

GRANET GRIS
90x30x6cm
GRANET ROSA PURRIÑO
30x30x8cm

DIBUIX PAVIMENT
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PAVIMENTACIÓ: DETALLS
Escala:

1/20

Data:

Desembre 2019

Plànol Núm.

09

QUADRE E.P. 10 A
ANUL·LAR

L

LLEGENDA
LINIA AÈRIA

L

LINIA SOTERRADA

C
CE

TUB METAL·LIC EXISTENT CONVERSIÓ
AÈRIA-SUBTERRÀNIA
TAPA DE REGISTRE DE FUNDICIÓ
60x60cm RESISTÈNCIA C-250 PER
ARQUETA DE CONNEXIONS DE
LÍNIES D'ENLLUMENAT PÚBLIC

C
REGISTRE A
ANUL·LAR

L1

NOU TUB METAL·LIC CONVERSIÓ
AÈRIA-SUBTERRÀNIA

ARMARI PER A QUADRE
ENLLUMENAT PÚBLIC EXISTENT

LLUMINÀRIA Tipus PALACIO LED 45w
3.000K amb braç Tipus Vuit-centista de
fosa alumini de 84cm. O equivalent.

L1

RC

L1.9

LLUMINÀRIA Tipus PALACIO LED 45w
3.000K amb columna tipus GAS de fosa
ferro gris color negre texturat de 3,10m.
O equivalent.

NOU QUADRE
E.P.98 TIPUS
MONOLIT

RC

PROJECTOR Tipus T-MAX LED. Per al
Mercat, 1 projector 160w 23.000lm
4.000K. Per a la Biblioteca: 2 projectors
70w 10.000lm 4.000K. O equivalent.

L1.1

MONÒLIT D'ACER PER A ARMARI i
CONNEXIONS 52x52x165cm. Inclús
VINIL ROTULAT "Vilafranca".

Monument

L1 L5 L6
L1
L2
L3
L4
L7
L8

CE

RC

RC
RC

L1.7
L7.1

C L7.2

L7 (per tub exis

tent)

L8
L4.1

L8 SF

L8

L3.1

L8 SF

L8

L1

CE ARQUETA REGISTRE DE
CONNEXIONS 60x60cm i
ARMARI DE PILONES

c Ajuntament de Vilafranca del Penedès

L2.1
PLANTA

NOTA: Veure detalls plànol núm. 11 i esquema unifilar
plànol núm. 12. L'estat d'amidaments indica quins
fanals són nous i quins són existents re-ubicats.
Firmado
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INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC - Zona Sud
Escala:

1/100

Data:

Desembre 2019

Plànol Núm.

10.1

L5.2
L5.1

LLUMINÀRIA Tipus PALACIO LED 45w
3.000K amb braç Tipus Vuit-centista de
fosa alumini de 84cm. O equivalent.
LLUMINÀRIA Tipus PALACIO LED 45w
3.000K amb columna tipus GAS de fosa
ferro gris color negre texturat de 3,10m.
O equivalent.
PROJECTOR Tipus T-MAX LED. Per al
Mercat, 1 projector 160w 23.000lm
4.000K. Per a la Biblioteca: 2 projectors
70w 10.000lm 4.000K. O equivalent.

C

MONÒLIT D'ACER PER A ARMARI i
CONNEXIONS 52x52x165cm. Inclús
VINIL ROTULAT "Vilafranca".

C
L6.1

RC

L

LLEGENDA
LINIA AÈRIA

L

LINIA SOTERRADA
NOU TUB METAL·LIC CONVERSIÓ
AÈRIA-SUBTERRÀNIA

C

L1
L6

L5

L1.6

TUB METAL·LIC EXISTENT CONVERSIÓ
AÈRIA-SUBTERRÀNIA

CE

TAPA DE REGISTRE DE FUNDICIÓ
60x60cm RESISTÈNCIA C-250 PER
ARQUETA DE CONNEXIONS DE
LÍNIES D'ENLLUMENAT PÚBLIC

L1.3

L1.2

ARMARI PER A QUADRE
ENLLUMENAT PÚBLIC EXISTENT

L1.4
L1 L6

SERVEIS QUIOSC-BAR

RC

RC

L1.8
QUADRE E.P.05 A
ANUL·LAR

L1

RC

L1.5

ARQUETA REGISTRE
DE CONNEXIONS
40x40cm
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RC

PLANTA

NOTA: Veure detalls plànol núm. 11 i esquema unifilar
plànol núm. 12. L'estat d'amidaments indica quins
fanals són nous i quins són existents re-ubicats.
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INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC - Zona Nord
Escala:

1/100

Data:

Desembre 2019

Plànol Núm.

10.2

0.470

0.84

Estructura fosa d'alumini EN
AC-44300 color negre
"Palacio" o similar, lluminària
LED 45w 3.000K.

0.830

Estructura fosa d'alumini EN
AC-44300 color negre
"Palacio" lluminària LED 45w
3000K

0.83

0.38

0.43
Braç fosa d'alumini
EN1406-43000
"Vuit-centista" o similar.
Terminal 3/4'', de 84cm.

IMATGES

LLUMINÀRIA EN BRAÇ
Banda plàstica
senyalització
Columna "Gas" fosa de ferro
gris (EN1561/ENGJL200)
color negre texturat

Tub PE Ø90 doble capa

0.33
Il·luminació façana MERCAT

0.28

Encreuaments

Banda plàstica
senyalització
Tub PE Ø90 doble capa

0.40

Cable Cu 4x6mm2 RVK

1 Projector T-MAX o similar.
LED 160w 23.000lm 4.000k

0.62

3.10

Encreuaments

0.40

Cable Cu 4x6mm2 RVK

Formigó HM-15

Formigó HM-15

0.30

Cable Cu nu de 1x35mm2

0.30

Cable Cu nu de 1x35mm2

0.30

0.21
0.28

Placa i perns d'ancoratge
M16x400mm distància
23x23cm

Banda plàstica
senyalització

Il·luminació façana BIBLIOTECA:

Pav. vianants

Pav. vianants

Banda plàstica
senyalització

Tub PE Ø90 doble capa

2 Projectors T-MAX o similar LED
70w 10.000lm 4.000k

0.38

0.40

TUBS PE Ø90,
4 amb cable Cu 4x6mm2
RVK i 2 amb cable Cu
3x6mm2 RVK

0.40

Cable Cu 4x6mm2 RVK
Sorra

0.40

Sorra

Sabata HM25
80x80x80cm

0.30

Cable Cu nu de 1x35mm2

>10cm

Tub PE Ø90
doble capa

PROJECTORS

Cable Cu nu de 1x35mm2

0.30

0.50

RASES
RASES

0.60
0.80
Servei electricitat quiosc:

0.30

c Ajuntament de Vilafranca del Penedès

CABLE 3x10mm2 RZ1 a dins TUB PE Ø90
+ 1 TUB PE Ø90 PREVISIO

1 TUB PEAD Ø20mm 10bars
a dins TUB PE Ø90

0.40

0.80

Piqueta

SERVEIS QUIOSC-BAR
RASARASA
QUIOSC

LLUMINÀRIA EN COLUMNA
CPISR-1 C
Pepita
Cruz Serra
V. i P. L'ALCALDE,

Servei abastament aigua quiosc:

Firmado digitalmente por
CPISR-1 C Pepita Cruz Serra
Fecha: 2019.12.20 14:02:58
+01'00'

L'ARQUITECTE MNPAL.
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INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC: DETALLS
Escala:

1/20

Data:

Desembre 2019

Plànol Núm.

11

QUADRE D'ENLLUMENAT PÚBLIC EP98 (QEP98) - POTÈNCIA MÀXIMA ADMISSIBLE DE 27,7KW
(SUBSTITUEIX ALS QUADRE D'ENLLUMENAT PÚBLIC QEP05 i QEP10)
IGA 4P 40A + PROTECTOR SOBRETENSIONS
PERMANENTS I TRANSITÒRIES

IA 4P 10A

ID 4P/40A/300mA

5x16mm RVK

4x6mm2 RVK

Tub PE 160mm

Tub PE 90mm

2

L1 LLUMS PLAÇA OLI 405W

IA 4P 10A

ID 4P/40A/300mA

4x6mm2 RVK

L2 LLUMS PLAÇA JAUME I 450W

Tub PE 90mm

IA 4P 10A

ID 4P/40A/300mA

4x6mm2 RVK

L3 LLUMS MARQUÈS A. / FERRAN 1 1970W

EQUIPAT AMB SISTEMA DE TELEGESTIÓ DEL QEP05

Tub PE 90mm

IA 4P 10A

ID 4P/40A/300mA

4x6mm2 RVK

L4 LLUMS MARQUÈS A. / FERRAN 2 990W

Tub PE 90mm

IA 4P 10A

ID 4P/40A/300mA

4x6mm2 RVK

L5 LLUMS APARCAMENT 800W

Tub PE 90mm

IA 2P 10A

ID 2P/40A/300mA

3x6mm2 RVK

L6 LLUM FAÇANA MERCAT 160W

Tub PE 90mm
IA 2P 10A
3x6mm2 RVK

L7 LLUMS FAÇANA BIBLIOTECA 140W

Tub PE 90mm
IA 2P 32A

ID 2P/40A/300mA

3x6mm2 RVK

L8 PILONES 500W

Tub PE 90mm

IA 2P 10A

ID 2P/40A/30mA

3x1,5mm2 RZ1
MANIOBRA / LLUM INTERIOR ARMARI

IA 4P 32A

ID 4P/40A/30mA

3x6mm2 RZ1

TOMA CETAC 32A AMB 5 PINS FEMELLA

IA 4P 16A
3x6mm2 RZ1

TOMA CETAC 16A AMB 5 PINS FEMELLA

IA 2P 16A

ID 2P/40A/30mA

3x2,5mm2 RZ1

c Ajuntament de Vilafranca del Penedès

2 TOMES SHUCKO DE 16A FEMELLA

ESQUEMA UNIFILAR

IA 2P 16A
3x2,5mm2 RZ1
2 TOMES SHUCKO DE 16A FEMELLA
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ESQUEMA UNIFILAR
Escala:

Data:

Desembre 2019

Plànol Núm.

12

"PE" 1 Ut Eugenia "PP" 4 Ut Plectrantrus "PP" 4 Ut Coreopsis
myrtifolia 80cm
grandiflora 3L
fosteri 3L

0.95

"PP" 4 Ut Erysimum "PP" 4 Ut Rudbeckia "PT" 10 Ut Petunia
hybridum 3L
hybrida C10 o similar
fulgida 3L

Jardinera d'acer corten gruix 3mm,
mides 98x98x95cm d'alçada. Peus
compatibles amb trasllat
mitjançant "toro". Folrat interior
poliestirè expandit. Mínim 10 forats
de drenatge a la base.

0.98

0.10
0.20
0.88

Plantació de: 1 Ut "PE" planta
estructural d'alçada 80cm, 4 Uts
de plantes "PP", i 10 Uts de
plantes de temporada "PT".
Substrat de plantació i capa
d'acabat de 10cm escorça de pi.
0.98

0.90

0.47

0.98

DETALL JARDINERA

Paperera Barcelona

0.17

0.38

DETALL PAPERERA

221.67

0.10

Pilona aparca-bicis
de X-last compòsit
polimèric amb
nanopartícules
reforçants, model
Babik de
0.17 SABACAUCHO.

DETALL APARCA-BICIS

1.82

221.66
Banc T de TORHO-MUD
(Metropolitan Urban
Design)
0.79

1.34

0.79

Banc estructura de xapa
galvanitzada en calent i
fusta de pi color natural
amb tractament
autoclau i tint.

1.80

1.82

221.67
0.51

0.45
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3.10
0.50

ESCOSSELL (veuredetallalplànolnum.9)

1.80

DETALL BANC
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JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ
Escala:

1/50 - 1/20

Data:

Desembre 2019

Plànol Núm.

13

LLEGENDA SERVEIS EXISTENTS
SANEJAMENT
ABASTAMENT D'AIGUA
TELECOMUNICACIONS "TELEFÒNICA"
TELECOMUNICACIONS "ONO-VODAFONE"
LINIA SOTERRADA MITJA TENSIÓ
LINIA SOTERRADA BAIXA TENSIÓ
LINIA AÈRIA TRENADA BAIXA TENSIÓ
LINIA GAS

FD 150

PILONA

SF
Hidrant

PR9

SEMÀFOR
HIDRANT

RC

PEES 800

PEAD 160

PEES 800

Monument

PEES 500

PR6

RC

Hidrant

RC

PR3

RC
RC

PR4

PR5

anul·lat

c Ajuntament de Vilafranca del Penedès

SF

SF

PLANTA

NOTA: El Constructor sol·licitarà plànols actualitzats
dels serveis afectats a les respectives companyies,
així com seguir les seves indicacions i recomanacions.
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CPISR-1 C digitalmente por
CPISR-1 C Pepita
Pepita
Cruz Serra
2019.12.20
Cruz Serra Fecha:
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SERVEIS EXISTENTS - Zona Sud
Escala:

1/100

Data:

Desembre 2019

Plànol Núm.

14.1

LLEGENDA SERVEIS EXISTENTS
SANEJAMENT
ABASTAMENT D'AIGUA
TELECOMUNICACIONS "TELEFÒNICA"
TELECOMUNICACIONS "ONO-VODAFONE"
LINIA SOTERRADA MITJA TENSIÓ
LINIA SOTERRADA BAIXA TENSIÓ
LINIA AÈRIA TRENADA BAIXA TENSIÓ
LINIA GAS

FD 150

PILONA

SF
Hidrant

SEMÀFOR
HIDRANT

RC

PR8

PEES 500

PE
ES
5

00

RC

PR7

RC

RC

PR2

PEES 800

BD143
RC

ES

PE

c Ajuntament de Vilafranca del Penedès

0

80

PLANTA

NOTA: El Constructor sol·licitarà plànols actualitzats
dels serveis afectats a les respectives companyies,
així com seguir les seves indicacions i recomanacions.
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SERVEIS EXISTENTS - Zona Nord
Escala:

1/100

Data:

Desembre 2019

Plànol Núm.

14.2

III. PLEC DE CONDICIONS

Cort 14 - 08720 Vilafranca del Penedès
938920358 - www.vilafranca.cat

34

1 - CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ
13 - FONAMENTS I CONTENCIONS
135 - FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
13512H30.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació i reforç d'elements estructurals de fonamentació i contenció del terreny, amb formigó
armat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Fonament en rasa de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat
- Mur de contenció de formigó armat
- Llosa de fonaments de formigó armat
- Llosa de fonaments de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Neteja del fons de l'encofrat
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
- Humectació de l'encofrat
- Abocada de formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Reglejat i anivellament de la cara superior
- Cura del formigó
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural
estigui en condicions de suportar els esforços
CONDICIONS GENERALS:
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que
puguin afectar la durabilitat del element.
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades,
els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el
seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del
parament.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08:
- Elements formigó armat:
- En classe d'exposició I: <= 0,4 mm
- En classe d'exposició IIa, IIb, H: <= 0,3 mm
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- En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa: <= 0,2 mm
- En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc: <= 0,1 mm
- Elements formigó pretensat:
- En classe d'exposició I: <= 0,2 mm
- En classe d'exposició IIa, IIb, H: <= 0,2 mm
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma
EHE-08.
ENCEPS, LLOSES, RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50
mm
- Nivell de la cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m
MURS DE CONTENCIÓ:
Toleràncies d'execució:
- Distància entre junts: ± 200 mm
- Amplària dels junts: ± 5 mm
- Desviació de la vertical (H alçària del mur):
- H <= 6 m. Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm
- H > 6 m. Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm
- Gruix (e):
- e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm
- e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm
- Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les
operacions incloses a la unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de l'operació.
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
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, abans de formigonar.
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.
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El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
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.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2
de l'EHE-08
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
El formigonat de cada element es realitzarà d'acord amb un pla establert prèviament que tindrà
en compte les deformacions d'encofrats.
L'abocada del formigó s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m, sense que es produeixin
disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres
elements.
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració
de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FONAMENT EN LLOSA, RASA, MUR DE CONTENCIÓ:
m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions
de la DT.
No inclou cap operació de moviment de terres.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
____________________________________________________________________________
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E22 E222 -

MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIONS DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2225400,E222162A,E222142B.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades
amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecànics o amb utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig
SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de
quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
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S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha
de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es
pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material
tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista
supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions
faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* 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).
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* 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 (PG-3).
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera
____________________________________________________________________________

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E22 -

MOVIMENTS DE TERRES

E225 -

REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E225177F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases,
forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de
correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.
S'han considerat els tipus següents:
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades
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Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al
tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al
tractament d'aquests residus
- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, per a
drenatges
- Repàs i piconatge d'esplanada
- Repàs i piconatge de caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat
- Compactació de les terres o sorres
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels nivells
- Aportació del material
- Reblert i estesa per tongades succesives
Repàs i piconatge:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una
plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb
els mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser
superior al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la
DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions
generals ha de complir:
- Mida del granulat: <= 76 mm
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050): <= 5%
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: - 25 mm
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Planor: ± 15 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:
- 0°C en reblert o estesa de grava
- 2°C en terraplenat amb terres adequades
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar
entollaments.
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual
(picadora de granota).
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGES:
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
REPÀS I PICONATGE:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin
compactar amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la
densitat de compactació especificada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es
tracti de terres.
REPÀS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
____________________________________________________________________________

E3 - FONAMENTS
E31 E315 -

RASES I POUS
FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E3152200,E31522H4.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió,
amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura
del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Rases i pous
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la
massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma
EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50
mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
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Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la
part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF
En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar
la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del
formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de
l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre
que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració
de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
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El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i
als paraments.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:
No es necessari la compactació del formigó.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els
encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar
moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i
condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del
formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la
norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat,
segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega,
les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec
de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la
norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per
tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de
l'element formigonat.
____________________________________________________________________________

E3 - FONAMENTS
E31 -

RASES I POUS

E31B -

ARMADURES PER A RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E31B3000.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a
perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Fonaments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de
l'EHE i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de
manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
Cort 14 - 08720 Vilafranca del Penedès
938920358 - www.vilafranca.cat

47

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura
no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de
l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els
procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE
amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de
l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la
classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article
8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça
i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el
cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).
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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.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25
granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm,
>= 1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la
EHE).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2
de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual
de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
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Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels
següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.
____________________________________________________________________________

E3 - FONAMENTS
E3Z -

ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E3Z11200.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases
o dels pous de fonamentació prèviament excavats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació
- Situació dels punts de referència dels nivells
- Abocada i estesa del formigó
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de ser plana i anivellada.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del
granulat.
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa: - 30 mm
- Nivell: +20 / - 50 mm
- Planor: ± 16 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de
neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15
cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer la capa de
neteja.
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La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que
durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.
- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.
____________________________________________________________________________

E4 - ESTRUCTURES
E44 -

ESTRUCTURES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E442512C.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o
formant peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Pilars
- Elements d'ancoratge
- Bigues
- Biguetes
- Llindes
- Traves
- Encavallades
- Corretges
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- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)
S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR,
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa,
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN
10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o
S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons
EAE-2011, UNE-EN 10025-2
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació amb soldadura
- Col·locació amb cargols
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i anivellació definitius
- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions
sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques.
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per
la DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible
desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan
aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar
embalats i identificats adequadament.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està
galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el
recobriment del zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a
disposar cargols provisionals de muntatge.
Toleràncies d'execució:
- En obres d'edificació: Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 de
l'EAE.
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE.
PILARS:
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per
sota del nivell del formigó.
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L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de
ciment, beurades especials o formigó fi.
Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de líquids,
gel, residus i de qualsevol material contaminant.
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament
reblert.
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior
a 1:1
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior
a 1:2 o formigó fi
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions
del seu fabricant.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció
s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits
addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig
local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a
calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del
cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si
s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar
situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de
la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Toleràncies d'execució:
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:
- Si s'utilitzen cargols no pretesats: 2 mm
- Si s'utilitzen cargols pretesats: 1 mm
- Diàmetre dels forats:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de
l'EAE
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a
l'article 76.2 de l'EAE
- Posició dels forats:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de
l'EAE
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2
de l'EAE
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de
soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material
base.
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En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió.
Els mètodes de protecció podran ser:
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063.
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461.
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els
plànols de taller.
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions
permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en
els punts de subjecció.
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i
muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la
seguretat estructural en tot moment.
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les
càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins
que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no
debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma
involuntària.
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o
per càrregues provisionals de muntatge.
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament
després completar el cargolament.
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin
desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat
superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui
dipositar l'aigua de forma permanent.
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició
ambiental.
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats
aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el
tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els
requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de
l'UNE-ENV 1090-3.
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Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment
sempre que proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin
dues o més peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions
tècniques particulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les
peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després
del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins
arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de
fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles
addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer
cicles addicionals de collat.
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats
fins al pretesat mínim, s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors
químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes
impermeables.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar
fins que no s'hagi inspeccionat la unió.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha
d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus
d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i
comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces necessàries per la soldadura, detall de les
fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i
assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.
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La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència
amb el tipus d'operació que supervisen.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades
al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir
seques i lliures de condensacions.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin
accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer
malbé les peces.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment
de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha
d'estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà
d'una picola i d'un raspall.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a
l'apartat 10.3.4 del DB-SE A i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article
640.5.2 del PG3 i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de
150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament
l'escòria.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS
D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas
para edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
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Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat
pel constructor, tant per als productes com per a l'execució.
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu
de qualitat reconegut.
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i
del procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la
seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa,
aquesta serà rebutjada.
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre
provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE.
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels
plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions.
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura,
aquesta haurà de ser aprovada per la DF.
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el
muntatge al taller i a l'obra.
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim:
-Identificació del elements.
-Situació dels eixos de simetria.
-Situació de les zones de suport contigües.
-Paral·lelisme d'ales i platabandes.
-Perpendicularitat d'ales i ànimes.
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes.
-Contrafletxes.
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements
secundaris.
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements
elaborats al taller, i la documentació del subministrament.
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta serà aprovada per
la DF, i com a mínim inclourà:
-Memòria de muntatge.
-Plànols de muntatge.
-Programa d'inspecció.
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:
-L'ordre de cada operació.
-Eines utilitzades.
-Qualificació del personal.
-Traçabilitat del sistema.
UNIONS SOLDADES:
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 de
l'EAE.
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la EAE, el constructor realitzarà el assajos i
probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient.
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970.
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona
autoritzada per la DF.
UNIONS CARGOLADES:
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm
en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.
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La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la
línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat.
UNIONS SOLDADES:
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de
la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.
UNIONS CARGOLADES:
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la
implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un
20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i
es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.
UNIONS SOLDADES:
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes
no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars
de l'obra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
UNIONS SOLDADES:
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
Es controlaran tots els cordons de soldadura.
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades
amb anterioritat.
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim:
-Inspecció visual de tots els cordons.
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE.
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289.
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290.
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714.
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517.
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia
addicional
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del
total de la longitud de les soldadures en angle.
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i
unions en T quan aquestes siguin a topar.
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.
UNIONS CARGOLADES:
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per
a elements secundaris com rigiditzadors.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
UNIONS SOLDADES:
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats
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____________________________________________________________________________

E4 - ESTRUCTURES
E4B - ARMADURES PASSIVES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4BCMA88.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a
perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Elements estructurals de formigó armat
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:
- Perforació del formigó
- Neteja del forat
- Injecció de l'adhesiu al forat
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de
l'EHE i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de
manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
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Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura
no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de
l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els
procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE
amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de
l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat
simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les
armadures estiguin a l'encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment
en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma
EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la
classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article
8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça
i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el
cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).
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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.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25
granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm,
>= 1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la
EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article
69.5.2.4 de l'EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a
la DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge determinada segons l'article
69.5.1.2 de l'EHE.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2
de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual
de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.
La perforació ha de ser recta i de secció circular.
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i
500 mm més llarg a la llargària neta d'ancoratge de la mateixa.
La perforació s'ha de buidar de pols abans de col·locar l'adhesiu.
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del temps
màxim fixat per aquest.
La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC.
Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.
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Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva
posició.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels
següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.
____________________________________________________________________________

E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E77 -

MEMBRANES AMB LÀMINES DE POLIETILÈ I POLIOLEFINES TPO
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E77812B9,E7743200.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Impermeabilització amb membrana de làmines de polietilè i poliolefines.
S'han contemplat les partides d'obra següents:
- Impermeabilització amb membrana de làmines de poliolefines.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.
Ha de ser estanca.
Els acords de la membrana amb els diferents paraments superficials no han de donar angles.
En la col·locació sobre el terreny, la membrana ha de quedar fixada en els punts que calguin per
a evitar desplaçaments (coronació, base del talús, zones de forta pendent, etc.).
Les unions seran soldades i s'efectuaran in situ amb extrussionadors automàtics.
El material de la soldadura serà de la mateixa base de les membranes, de manera que les
soldadures siguin homogènies.
Solapament de les unions: >= 15 cm
Cavalcament de la membrana sobre la paret vertical externa de la rasa: >= 15 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 50 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, grau d'humitat elevada (boira, rosada, etc.) o amb vent fort. En
aquest últim cas s'hauran de llastar les membranes ja col·locades per tal d'evitar que el vent les
desplaci.
Característiques del suport:
- La superfície no ha de tenir pedres, bonys o deformacions que puguin malmetre les
membranes.
- Rugositats: <= 2 mm
Les làmines s'han de desenrrotllar a una temperatura ambient <= 36°C.
Un cop estesa la làmina, per treballar s'han de pendre les precaucions necessàries per no
deteriorar-la.
Abans de desenrrotllar la làmina cal comprovar que no tingui defectes que puguin perjudicar el
seu funcionament correcte (forats, estries, rugositats, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 104421:1995 Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de impermeabilización de
embalses para riego o reserva de agua con geomembranas impermeabilizantes formadas por
láminas de polietileno de alta densidad (P.E.A.D.) o láminas de polietileno de alta densidad
coextruido con otros grados de polietileno.
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____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG1 - CAIXES I ARMARIS
EG12 -

CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG121302.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Els tubs i els conductors han d'entrar i sortir de la caixa pels punts de trencament especialment
preparats que aquesta incorpora. No s'admeten modificacions a la caixa per a aquests propòsits.
Les unions entre caixes han d'estar fetes amb els accessoris disposats pel fabricant.
No s'han de transmetre esforços entre els tubs i els conductors, i les caixes.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com
ara embalatges, retalls de cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
____________________________________________________________________________
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EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
EG22 -

TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG22TP1K,EG22TH1K.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L'estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni
entre aquests i les caixes de mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar
el tractament superficial.
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix: >= 1 cm
SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni
entre aquests i les caixes de mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm
Fondària de les rases: >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la
DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització
han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i
netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons,
plaques de formigó, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la
resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos flexibles.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ
ELÈCTRICA
EG31 -

CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG319554,EG319354,EG31D552,EG319334,EG319152,EG319154.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada
0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE)
i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta
de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE
21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
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El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la
seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la
sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat: >= 4 m
- Amb transit rodat: >= 6 m
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores
de forma que no en surti perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament
subjectes al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un
altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima
de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari.
Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats
han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar
d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció.
En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre
fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de
tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer
galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de
tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del
paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una
caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb
premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels
mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment
gran per evitar embussaments dels cables.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la
bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal
de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina
estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen
les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es
protegiran per tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments
superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant
l'estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí
on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que
no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per
a les connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió
adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i
senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el
que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
EG41 -

INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG415DJK.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit,
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits,
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o
armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal
fi.
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una
caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel
fabricant.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals
exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions
del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.
PIA:
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En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els
conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns
de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a
63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de
1,5 a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas
para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y
análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i
l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos,
enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008
R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la
xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el
que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES
GENERALS I SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord
amb el determini la DF.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
EG42 -

INTERRUPTORS DIFERENCIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG4243JK.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals
exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions
del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha
de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a
fer les connexions.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha
de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a
fer les connexions.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o
armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal
fi.
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb els
borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els
conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns
de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i
l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de
projecte
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Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos,
enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008
R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la
xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el
que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES
GENERALS I SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord
amb el determini la DF.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
EG43 -

TALLACIRCUITS DE GANIVETA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG438332.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tallacircuit unipolar o tripolar amb ganiveta de neutre o sense, fusibles de ganiveta de fins a 630
A, amb base grandària "0
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El transformador ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del quadre
mitjançant visos.
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Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable.
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència a
l'esquema com al lay-out.
Els fusibles han de quedar rígidament fixats a la base.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
Toleràncies d'instal·lació:
- Verticalitat: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els fusibles s'han de posar i treure mitjançant la seva maneta corresponent.
La manipulació dels fusibles s'ha de fer sense tensió.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i
l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos,
enllaços i unions no previstes.
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Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008
R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la
xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el
que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES
GENERALS I SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord
amb el determini la DF.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
EG46 -

CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG4662C2.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixes seccionadores fusibles muntades superficialment o transquadre amb
ganiveta o cilíndrics.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar connectat de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable als
Ha de quedar anivellat i a la posició i l'alçària previstes al projecte o especificades
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que
l'esquema com al lay-out.
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fusibles tipus

conductors.
per la DF.
fa referència a

Els fusibles han de quedar rígidament fixats a la base.
Quan es col·loca muntat superficialment ha d'anar fixat sòlidament mitjançant visos a la seva
superfície de col·locació.
Quan es col·loca muntat a transquadre, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa
de la base del quadre mitjançant visos.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La manipulació s'ha de fer sense tensió.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i
l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos,
enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
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Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008
R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la
xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el
que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES
GENERALS I SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord
amb el determini la DF.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG5 - APARELLS DE MESURA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG515782,EG5AB522.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aparells de mesura col·locats superficialment o instal·lats en un armari.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Comptadors monofàsics o trifàsics muntats superficialment.
- Transformador d'intensitat per a aparells de mesura muntat superficialment.
- Amperímetre de ferro mòbil de corrent altern, muntat en un armari.
- Fasímetre d'inducció o electrònic, muntat en un armari.
- Freqüencímetre de làmina vibrant o d'agulla d'escala, encastat a l'armari.
- Rellotge per a tarifes horàries, amb dos contactes per canvi a triple tarifa, muntat
superficialment.
- Vatímetre electrodinàmic monofàsic o trifàsic d'energia activa o reactiva, encastat en un
armari.
- Voltímetre de ferro mòbil o de valor nominal, de corrent altern, muntat en un armari.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
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CONDICIONS GENERALS:
El transformador ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del quadre
mitjançant visos.
L'aparell instal·lat en un armari, ha de quedar subjectat sòlidament per mitjà de la seva fixació
posterior a l'orifici de l'armari.
El transformador d'intensitat, ha d'anar connectat a un aparell de mesura adecuat segons les
especificacions del projecte.
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable.
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència a
l'esquema com al lay-out.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 2 mm
COMPTADOR:
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Individual
- Concentrada
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant
visos.
Els comptadors han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixin la seva
manipulació.
En cas de col·locació de forma individual el comptador ha de quedar muntat a una alçària
mínima de 150 cm i una màxima de 180 cm.
En cas de col·locació de forma concentrada el comptador ha de quedar muntat a una alçària
mínima de 50 cm i una màxima de 180 cm.
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim.
RELLOTGE PER A TARIFES HORARIES:
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant
visos.
Els rellotges han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixen la seva
manipulació.
Els rellotges per a tarifes horàries han d'estar situats junt al comptador sobre el qual actuen.
TRANSFORMADOR:
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La manipulació dels transformadors s'ha de fer sense tensió.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
AMPERÍMETRE, FASÍMETRE, FREQÜENCÍMETRE, VATÍMETRE O VOLTÍMETRE:
Durant el muntatge s'ha de tenir especial cura amb el vidre de l'instrument i que la seva
col·locació no alteri les característiques de l'element indicador.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
TRANSFORMADOR:
UNE-EN 60044-1:2000 Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de intensidad.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la companyia
subministradora.
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :
- Secció dels conductors
- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV)
- Calibre i naturalesa dels conductes
- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d'acord
amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
- Resistència d'aïllament (REBT)
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA)
- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 610081)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord
amb el determini la DF.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG6 - MECANISMES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG63D15S.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements
necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.
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S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic
- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats
superficialment.
- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a la intempèrie.
- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o a
l'interior.
- Sortida de fils, encastada
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats
- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment.
- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o
reguladors d'intensitat:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
Sortides de fils:
- Muntatge, fixació i nivellació
- Acondicionament dels fils
Placa, marc o tapa cega:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació i nivellació
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS
D'INTENSITAT:
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en
tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als
borns de la base per pressió de cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la
qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.
El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la
caixa de mecanismes (muntatge encastat), al menys per dos punts mitjançant visos.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
SORTIDES DE FILS:
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir
les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir
danys als fils.
Resistència del sistema de fixació: >= 3 kg
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
PLACA, MARC O TAPA CEGA:
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El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap
dificultat.
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que
porta.
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre
tots dos.
CAIXES PER A MECANISMES:
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant.
No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica.
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al
mateix pla que el parament acabat.
Ha de quedar amb els costats aplomats.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la
cota prevista per tal de que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.
CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:
La caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts.
Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant.
Ha de quedar a la cota prevista per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior de la
caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS
D'INTENSITAT:
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas.
Parte 1: Prescripciones generales.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
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Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
____________________________________________________________________________

EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA
CALENTA SANITÀRIA
EJ2 -

AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ298100.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades
superficialment o encastades.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta connectada al tub d'alimentació
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor incorporat
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat
- Ruixador connectat al braç de la dutxa
- Suport per a dutxa de telèfon
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats
- Colze d'enllaç
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari
- Enllaç mural
- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
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Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element
simple.
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la
posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la
indicada per la DF.
Ha de quedar ben fixat al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs
quan calgui.
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el
distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
FLUXOR:
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió
del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de quedar
connectat amb el polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu
correcte accionament.
MECANISME PER A CISTERNA:
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió
del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.
Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon
acord amb el revestiment.
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:
- 100 kPa per aixetes
- 150 kPa per fluxors i calentadors
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública
concurrència.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el
que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
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Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per
plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.
____________________________________________________________________________
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F - TIPOLOGIA F
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 F219 -

DEMOLICIONS
DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F219FBC0,F219FFC0,F219FF00,F2191305,F2194JF1,F2194AG5,F2194XG5,F2191300.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de
paviments.
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona
afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ,
aprovades per la DF.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
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La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O
RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* 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 (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
____________________________________________________________________________

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 -

DEMOLICIONS

F21B ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I
SENYALITZACIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F21B3000,F21B3001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió.
S'han considerat els tipus següents:
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó
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- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó
- Desmuntatge de barana metàl·lica
- Desmuntatge de reixa i ancoratges
- Desmuntatge de senyal de trànsit
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitarne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, i
després les peces separadores.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REIXA:
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* 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 (PG-3).
____________________________________________________________________________
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F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 F21D -

DEMOLICIONS
DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F21DQG02,F21DFU02,F21DQU03.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans
manuals o mecànics.
S'han considerat els elements següents:
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que
mantinguin el mateix nivell.
Ha d'estar fora de servei.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de
la DT.
POU:
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
EMBORNAL:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* 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 (PG-3).
____________________________________________________________________________

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 -

DEMOLICIONS

F21H -

DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F21H1641.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova
col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada de llum superficial
- Desmuntatge de llum superficial
- Desmuntatge de fanal
- Desmuntatge de braç mural
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels
materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,
descàrrega i classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per
a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues,
cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un
element elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT:
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 F221 -

MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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F221D6J2.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny
- Excavació per a caixa de paviment
- Excavació per a rebaix
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig
SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té
un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es
deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50
MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se,
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la
càrrega de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de
terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa,
escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona
influenciada pel procés de l'obra.
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S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.),
han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de
compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a
útils.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat
de màquines o de camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i
amb la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de
transportar a un abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Angle del talús: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la
roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es
donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per
rotació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.
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EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions
faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
____________________________________________________________________________

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 F228 -

MOVIMENTS DE TERRES
REBLIMENT I PICONATGE DE RASES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2285M00,F228560F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per
precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que
normalment s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al
tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al
tractament d'aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli,
zona exterior i fonament.
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Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb
els mitjans que es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els
sòls adjacents, en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la
DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de
condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 30 mm
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de
ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C
en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables,
turba o argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la
unió amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans
de l'execució.
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la
rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es
buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim
d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i
mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments,
sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui
l'adient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a
ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha
assolit la resistència necessària.
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Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació
s'hagi completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la
canonada instal·lada.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear
entre ells una superfície contínua de separació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es
tracti de terres.
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).
* 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 (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de
terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i
control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de
150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert.
En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació
del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de
densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament
distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en
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els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de
compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base
d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una
importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa.
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de
la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En
tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure
<= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les
limitacions establertes al plec de condicions.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys
que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la
compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació
serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.
____________________________________________________________________________

F6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
F61 F612 -

PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
PARETS DE CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F612X001,F612X000.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paret de 2,5 m d'alçària com a màxim, amb peces ceràmiques per a revestir d'una
o dues cares vistes, col·locades amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Situades entre pals de formigó
- Amb pilastres d'obra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser estable, plana i aplomada.
Les filades han de ser horitzontals.
Els maons han d'estar col·locats a trencajunt i han de cavalcar com a mínim 1/4 del seu llarg
menys un junt.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
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En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part
superior, si la DF no fixa altres condicions.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
La paret amb pilastres d'obra, ha d'estar travada amb les pilastres i a l'acord amb d'altres
parets, per filades alternatives.
La paret feta entre pals de formigó, ha de quedar unida amb morter als pals.
Gruix dels junts:
- Paret vista: 1 cm
- Paret per a revestir: 1,2 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
- Parcials: ± 10 mm
- Extrems: ± 20 mm
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Aplomat:
+------------------------------------+
¦Alçària màxima ¦Alçària ¦Aplomat ¦
¦de la paret (m) ¦ (mm) ¦ (mm) ¦
¦----------------¦---------¦---------¦
¦
1
¦±5
¦±3
¦
¦ 2,5
¦± 15
¦± 10
¦
+------------------------------------+
- Planor de les filades:
- Paret vista: ± 5 mm/2 m
- Paret per a revestir: ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades: ± 15 mm/total
- Paret vista: ± 2 mm/m
- Paret per a revestir: ± 3 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si
la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h
abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin
aigua al morter.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es
compta a part.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

F9 - PAVIMENTS
F92 -

SUBBASES

F921 -

SUBBASES DE TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F921201F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subbases o bases de tot-u per a paviments.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent de
planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua
sobre la seva superfície.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN
13286-2.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de
pedra de cantera o grava natural.
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de
trànsit pesat T2 a T4.
Grau de compactació:
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2.
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm),
segons UNE 103808:
- Categoria d'esplanada E3:
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa
- Categoria d'esplanada E2:
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa
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- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
- Categoria d'esplanada E1:
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 510.7
del PG3 vigent.
Toleràncies d'execució:
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la
resta de casos.
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus.
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la
capa.
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes.
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de
corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la
seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari.
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les
segregacions i les variacions d'humitat.
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de
gruix no superior a 30 cm.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a
aconseguir la densitat exigida.
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a
mínim.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas
o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar
amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la DF.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a
T2 es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a
central excepte quan la DF autoritzi el contrari.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà 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.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones
del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:
- La fórmula de treball.
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació.
- El pla de compactació.
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ".
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de
terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO.
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats
sobre una tongada:
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt
per hm com a mínim.
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot.
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot.
Determinació de la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de
càrrega.
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt,
en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals.
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat
Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i
abans de l'extensió de la següent capa.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT EN FERMS DE CARRETERES:
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament)
s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.
Les condicions d'acceptació són les següents:
- Densitat:
- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus
de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en
més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a
compactar fins a aconseguir la densitat especificada.
- Humitat:
- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa
de rebuig o acceptació.
- Capacitat de suport:
- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors
als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar
fins que s'obtinguin aquests valors.
- Gruix:
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas
d'incompliment es procedirà de la següent manera:
- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament,
s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional
a la capa superior, per compte del Contractista.
- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una
profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes
característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del
Contractista.
- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a
l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2
parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.
- Rasant:
- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del
Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni
existiran zones que retinguin aigua:
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la
superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per
compte del Contractista.
- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.
- Regularitat superficial:
- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent
manera:
- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una
penalització econòmica del 10%.
- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la
capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte
del Contractista.
____________________________________________________________________________

F9 - PAVIMENTS
F93 F936 -

BASES
BASES DE FORMIGÓ
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9365B11.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i
vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a
les rasants previstes.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm
d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els
junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 15 mm
- Nivell: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir
humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i
les condicions climatològiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
____________________________________________________________________________
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F9 - PAVIMENTS
F96 -

VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F96AUA10,F961VB01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de vorada amb materials diferents.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Vorada de planxa d'acer:
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva i neteja
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres
defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la
rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de
formigó.
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):
- Amplària de la base de formigó: Gruix de la vorada + 5 cm
- Gruix de la base de formigó: 4 cm
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
VORADA DE PLANXA D'ACER:
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomada.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçària indicada a la DT
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap
cas ha de sobresortir.
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topogràfiques.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
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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.
VORADA DE PLANXA D'ACER:
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al
projecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
VORADA RECTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de
vorada o de rigola.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment
adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

F9 - PAVIMENTS
F9B - PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9B4UA00,F9B3UA60.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural.
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de
ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Compactació i col·locació de les peces
- Rejuntat de les peces amb morter
- Neteja, protecció del morter i cura
En paviments de lloses col·locats amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter
- Humectació i col·locació de les peces
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment
- Neteja de l'excés de beurada
- Protecció del morter de la base i cura
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Col·locació i compactació dels llambordins
- Rebliment dels junts amb sorra
- Compactació final dels llambordins
- Escombrat de l'excés de sorra
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter sec
- Humectació i col·locació dels llambordins
- Compactació de la superfície
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la
DT.
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
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
Les peces han de quedar ben adherides al suport.
Els junts han de quedar plens de material de reblert.
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb
d'altres defectes superficials.
En els paviments formats per lloses els junts entre les peces han de complir:
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- Peces rejuntades amb morter: >= 5 mm
- Peces rejuntades amb beurada: <= 1,5 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles:
- Paviments interiors: <= 1 mm
- Paviments exteriors: <= 2 mm
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.
Junts entre peces: <= 8 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 12 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la
DT.
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o
al llit de sorra.
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del
morter.
Les lloses s'han de col·locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix.
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.
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:
Paviments exteriors:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Paviments interiors:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
PAVIMENT DE PECES DE PEDRA COL·LOCADA AMB MORTER O SOBRE LLIT DE SORRA
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.
- Replanteig inicial.
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas.
- Humectació de la solera.
- Col·locació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció especial als
junts.
- Control del temps d'adormiment.
- Col·locació de la beurada, per al reblert dels junts.
- Neteja de l'excés de beurada.
- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas).
- Neteja del paviment amb serradures.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc.
- Control de planor.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el
paviment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del
Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

F9 - PAVIMENTS
F9E -

PAVIMENTS DE PANOT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9E11300,F9E11301.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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
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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
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, 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 superfícials.
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la
DT.
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
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 aprop possible dels junts de contracció de la base.
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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 d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.
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.
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:
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- 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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de
panot.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

F9 - PAVIMENTS
F9F -

PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9F17100.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de llambordins o lloses.
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de
ciment
- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
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- Col·locació del llit de sorra
- Compactació i col·locació de les peces
- Rejuntat de les peces amb morter
- Neteja, protecció del morter i cura
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Col·locació i compactació dels llambordins
- Rebliment dels junts amb sorra
- Compactació final dels llambordins
- Escombrat de l'excés de sorra
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter sec
- Humectació i col·locació dels llambordins
- Compactació de la superfície
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina:
- Comprovació del nivell de la base de formigó
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment
- Col·locació de les peces amb morter de consistència tova
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés.
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la
DT.
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
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
Les peces han de quedar ben adherides al suport.
Els junts han de quedar plens de material de reblert.
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb
d'altres defectes superficials.
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.
Junts entre peces: <= 8 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 12 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la
DT.
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:
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No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o
al llit de sorra.
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del
morter.
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:
- Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de
millorar l'adherència.
- El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota la
superfície.
- El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades.
- S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors als
vehicles auxiliars de l'obra.
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:
Paviments exteriors:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Paviments interiors:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

F9 - PAVIMENTS
F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
F9H1 -

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT

Cort 14 - 08720 Vilafranca del Penedès
938920358 - www.vilafranca.cat

113

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9H11B51.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic,
granulats amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que
totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant,
fabricada, col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO
- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Extensió de la mescla
- Compactació de la mescla
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als
valors següents:
- Capes de gruix >= 6 cm: 98%
- Capes de gruix < 6 cm: 97%
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM
2523/2014), obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de
les taules 542.14.a o 542.14.b del PG-3.
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN
13036-1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes grans
que els valors de la taula 542.15 del PG 3.
Toleràncies d'execució:
- Amplària del semiperfil: No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques
Nivell de les capes intermitges i de rodadura: ± 10 mm
Nivell de la capa base: ± 15 mm
- Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors al teòrics
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de
compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3.
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.
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 el gruix 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, en funció dels resultats de
compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions
atmosfèriques.
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
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en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de
corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat
als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o
d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3.
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni,
s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa
permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment que
transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes
d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que la
seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en caso
contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència addicional.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb
la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar
per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.
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
un junt longitudinal.
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 gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la
rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades a
l'epígraf 542.7.2 del PG 3.
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la
producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es
comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota
d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas
contrari cal executar un junt transversal.
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb
superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa
bituminosa a ample complet, treballant si fos necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament
desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i
compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera estigui encara calenta i
en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un junt longitudinal.
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de
proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la
temperatura mes alta possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i sense
que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui
en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita a
la fórmula de treball.
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles
bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà 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'hages assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la
mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de
compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.
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.
En el cas en que hi hagi junts, 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 desplaçades a un mínim
de 15 cm un de l'altra.
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 verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha
d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant
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trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja
contra ella.
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació.
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en
tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En
aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi
la temperatura ambient.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions
tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs
de control de cada lot.
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.
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).
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un
tram de prova, per comprovar:
- La fórmula de treball
- Els equips proposats pel contractista
- La forma específica d'actuació dels equips
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ
En l'execució d'una capa:
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la
temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del
granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors,
al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors
següents:
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B
de l'UNE-EN 13108-20
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre
les mostres de les provetes
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que
estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO
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- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris
- Nombre de passades de cada compactador
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els
següents criteris:
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per
determinar:
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de
l'annex B de l'UNE-EN 13108-20
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva
execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf
542.9.4 del PG 3
En capes de rodadura:
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat
aleatoriament
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra,
abans de la posada en servei.
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment
d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 3.
____________________________________________________________________________

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD5 - DRENATGES
FD5J - CAIXES PER A EMBORNALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FD5J6F0EL000.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.
S'han considerat els materials següents:
- Caixa de formigó
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En caixa de formigó:
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- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Muntatge de l'encofrat
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Col·locació del formigó de la caixa
- Desmuntatge de l'encofrat
- Cura del formigó
En caixa de maó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Col·locació dels maons amb morter
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.
Toleràncies d'execució:
- Desviació lateral:
- Línia de l'eix: ± 24 mm
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm
(D = la dimensió interior màxima expressada en m)
- Nivell soleres: ± 12 mm
- Gruix (e):
- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)
CAIXA DE FORMIGÓ:
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
CAIXA DE MAÓ:
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
Els junts han d'estar plens de morter.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit
a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense
fissures, forats o altres defectes.
Gruix dels junts: <= 1,5 cm
Gruix de l'arrebossat i del lliscat: 1,1 cm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat: ± 2 mm
ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben
adherit a la paret.
Gruix de l'arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
CAIXA DE FORMIGÓ:
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No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
CAIXA DE MAÓ:
Els maons que s'han de 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.
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que l'han de rebre.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
EMBORNALS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* 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 (PG-3).
* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C
«Drenaje superficial».
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
____________________________________________________________________________

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD5 - DRENATGES
FD5Z -

ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FD5ZB000.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó
- Filtre per a bonera sifònica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter, si és el cas
- Col·locació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element
drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge.
Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element drenant.
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La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment
perimetral, i han de mantenir el seu pendent.
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu
perímetre.
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per
impacte o bé produir sorolls.
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.
Toleràncies d'execució:
- Guerxament: ± 2 mm
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides
per al material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BASTIMENT:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
____________________________________________________________________________

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDGZ -

MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDGZU010.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda
- Col·locació de la banda
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que senyalitza.
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa.
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal·lació, d'acord amb
les instruccions i normativa de la companyia titular del servei.
Cavalcaments: >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
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.
La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el nivell.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària executat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDK2 -

PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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FDK282C9,FDK282GA.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó de formigó fet "in situ" sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, i
reblert lateral amb terres.
- Pericó de fàbrica de maó fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades interiorment, sobre
solera de maó calat, i reblert lateral amb terres
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó de formigó fet "in situ":
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera
- Formació de forats per a connexionat tubs
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres
- Col·locació de la tapa en el seu cas
Pericó de fàbrica de maó fet "in situ"
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels maons de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de
tubs.
- Formació de forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres.
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera: ± 20 mm
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets: ± 5 mm
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal
- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal
PERICONS PREFABRICATS:
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran
les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 5 mm/m
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- Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a
la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense
fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets: ± 10 mm
- Planor de la fàbrica: ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides
per al material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF
En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar
la resistència realment assolida.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
PERICONS PREFABRICATS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides
al material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
____________________________________________________________________________
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FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDKZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE
SERVEIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDKZHE00,FDKZHE01,FDKZHE02,FDKZHE03,FDKZHE04,FDKZHE05.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets 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
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides
per al material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* 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 (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
FG1 - CAIXES I ARMARIS
FG15 -

CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG151B22.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o
antideflagrant, encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
____________________________________________________________________________
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FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
FG2 - TUBS I CANALS
FG23 -

TUBS RÍGIDS METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG23RB15.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal, amb unions roscades o endollades i
muntat superficialment.
S'han contemplat els següents tipus de tubs:
- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- Preparació dels extrems dels tubs i corbat
- Estesa, fixació i col·locació dels accessoris de la canalització i unions entre trams i accessoris
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar instal·lat superficialment, fixat al suport amb brides d'acer galvanitzat.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden fer amb
màquines de corbar tubs, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.
Distància entre les fixacions:
- Trams horitzontals: <= 60 cm
- Trams verticals: <= 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 50 cm
Distància entre registres: <= 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Penetració del tub dins les caixes: 1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
- Penetració del tub dins les caixes: ± 2 mm
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la
DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització
han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos rígidos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
____________________________________________________________________________

FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
FG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ
ELÈCTRICA
FG38 -

CONDUCTORS DE COURE NUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG380902.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cort 14 - 08720 Vilafranca del Penedès
938920358 - www.vilafranca.cat

127

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- En malla de connexió a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra
CONDICIONS GENERALS:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces
de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs
visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes
electroquímiques.
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un
tub rígid d'acer galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides
en el cas de canals i safates.
Distància entre fixacions: <= 75 cm
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra
garbellada i compactada.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels elèctrodes de posada a terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la
resistència adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.
____________________________________________________________________________

FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
FGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FGD1322E.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.
S'han considerat els elements següents:
- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i connexionat
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de
proves d'inspecció i control.
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels
circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc.
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma
que s'evitin els efectes electroquímics.
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a
mínim, igual a la seva longitud.
PLACA:
En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m.
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del
cable per a la humectació periòdica del pou de terra.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels elèctrodes de posada a terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la
resistència adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.
____________________________________________________________________________

FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
FHG - EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FHGAU206.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de centre de comandament dels equips d'enllumenat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Execució de la base d'ancoratge de formigó
- Col·locació i anivellació de l'armari
- Instal·lació de tots els equips i mòduls necessaris per a la connexió amb les línies
d'enllumenat amb la central de regulació, amb els detectors o polsadors de vianants o amb
d'altres reguladors, i execució de les connexions corresponents
- Programació, en el seu cas, del microcomputador
- Comprovació del funcionament del centre de comandament
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
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Tots els components de l'interior de l'armari han de quedar situats al seu lloc i amb les
connexions fetes.
ARMARI:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.
Toleràncies:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
MÒDULS DE SORTIDES DE POTÈNCIA A LES LÍNIES D'ENLLUMENAT:
Un cop instal·lat, s'han de poder obrir i tancar els circuits de potència a les làmpades de forma
ràpida, sense intervals, sense provocar vacil·lacions o oscil·lacions en les línies.
Les sortides de cada grup de lluminàries han d'estar situades i connectades de forma que
s'identifiqui fàcilment, l'agrupació i el número de grup al que corresponen. El número de grup ha
de quedar indicat en el connector corresponent.
ACTUADOR LOCAL:
Ha de quedar instal·lat dins de l'armari, amb els elements necessaris per a la seva connexió a
l'alimentació elèctrica, a les sortides de potència a les línies d'enllumenat i als elements
d'entrada d'informació i comunicació.
El regulador ha de quedar connectat dins del bucle tancat de la xarxa de comunicació centralregulador, ha de rebre dos fils d'entrada del bucle i han de sortir dos fils per a continuar el bucle.
Qualsevol byte rebut sense error pel regulador s'ha de retransmetre incondicionalment
Ha d'haver-hi un relé a l'entrada de línia de cada regulador que ha d'eliminar el bucle quan el
regulador no tingui alimentació de corrent (connectant directament els fils d'entrada amb els de
sortida).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense
pluja.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
Les operacions de connexió s'han de fer sense tensió a la línia.
L'armari s'ha de manipular penjat d'una grua pels perns de suspensió ancorats a la seva part
superior. Un cop instal·lat i fixat s'han de retirar els perns de suspensió.
Un cop instal·lat s'ha de comprovar el funcionament correcte de tots els mecanismes,
(microcomputador, connexions, sistemes de protecció, comunicació, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i
l'execució real.
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-

Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos,
enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008
R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la
xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el
que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord
amb el determini la DF.
____________________________________________________________________________

FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FHM1U001,FHM24701.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components
acoblats a aquests.
S'han considerat els elements següents:
- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de
formigó
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i
2,5 m de sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, col·locat sobre dau de formigó.
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer
troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat amb
platina i cargols.
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària, acoblada
amb brida o amb platina a tub d'acer.
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Suports verticals, ancorats al paviment:
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge
- L'hissat, fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
Braç mural:
- Fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
Creueta:
- Muntatge, fixació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'instal·lar en posició vertical.
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i
contrafemelles.
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per l'UNE 72402.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i
femelles.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 10 mm/3 m
- Posició: ± 50 mm
BRAÇ MURAL:
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i
contrafemelles.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i
femelles.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
CREUETA:
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una
brida(brida).
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta.
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la
mateixa.
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de
taladres de diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 5
m.
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant
la nit.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
SUPORTS VERTICALS:
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y
dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y
báculos de alumbrado de acero.
____________________________________________________________________________

FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
FHN - LLUMS PER A EXTERIORS
FHN6 -

LLUMS SIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES LED

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FHN635A6.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Llum led simètric i llum led asimètric per a vials, col·locat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la
lluminària.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin
manteniment.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
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Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del
llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com
ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para
alumbrado público.
UNE-EN 60238:2006 Portalámparas con rosca Edison.
LLUMS D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR SUPERIORS A 1 kW
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i
l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents
distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
____________________________________________________________________________
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FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
FHQ - PROJECTORS PER A EXTERIORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FHQL13P0,FHQL13A0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Projector per a exteriors amb reflector, col·locat.
S'han considerat els elements següents:
- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a equip o sense, per a
làmpada de vapor de mercuri de fins a 2000 W.
- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a equip o sense, per a
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 1000 W.
- Projector de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip, per a làmpada de vapor
de sodi a pressió baixa de fins a 180 W
- Projector de forma circular, tancat, amb làmpada de llum mixta de fins a 500 W
- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a equip o sense, amb
làmpada d'halogenurs metàl·lics de fins a 2000 W
- Projector de forma rectangular, tancat, amb làmpades LED, amb equip elèctric integrat,
regulables o no regulables.
- Projector lineal amb làmpades fluorescents o de xenó.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Acoblada al suport mitjançant brides
- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns
- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns
- Projectors lineals muntats sobre suports
- Projectors lineals muntats sobre bastiments de caixes encastades al paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat
- Col·locació de les làmpades, en el seu cas
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i
femelles.
El suport ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del
fabricant.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d'entrada dels cables.
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no es
transmetin esforços a la connexió elèctrica.
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de
cargol als borns del llum.
S'ha d'assegurar que la posició no dificulti l'entrada dels cables i l'accés per a la manipulació i la
neteja del difusor.
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No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la
lluminària.
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin
manteniment.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira:
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: <= 10 mm
- Posició en alçària: ± 20 mm
- Posició lateral: <= 50 mm
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:
Ha de quedar recolzat a sobre del bastiment a tot el seu perímetre.
No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir
sorolls.
Ha de quedar a la rasant prevista.
La part superior del llum ha de quedar anivellada amb el ferm perimetral i mantenir el seu
pendent.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del
llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
En llums col·locats en caixa, no s'ha de muntar el llum fins que no s'hagi col·locat la caixa de
suport.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Les làmpades que no tinguin doble ampolla s'han de manipular sense tocar-les directament amb
els dits, en cas de contacte, o si s'embruten, s'hauran de netejar amb un drap que no es desfili, i
amb un producte dissolvent capaç de retirar la brutícia.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com
ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:
No s'inclouen els ajuts del ram de paleta.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.
UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
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UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para
alumbrado público.
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga
(excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ BAIXA:
UNE-EN 60188:2002 Lámparas de vapor de mercurio a alta presión. Requisitos de
funcionamiento.
UNE-EN 62035:2000 Lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes). Requisitos de
seguridad.
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ BAIXA:
UNE-EN 60192:2004 Lámparas de vapor de sodio a baja presión. Requisitos de funcionamiento.
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias
empotradas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i
l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents
distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
____________________________________________________________________________

FQ - MOBILIARI URBÀ
FQ1 - BANCS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FQ113200,FQ113201.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Bancs col·locats a l'exterior.
S'han considerat els tipus de bancs següents:
- Bancs de fusta
- Bancs metàl·lics
- Bancs de pedra artificial
- Bancs de pedra natural
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- Bancs de materials plàstics
S'han considerat els sistemes de col·locació següents:
- Ancorats amb daus de formigó
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques
- Recolzats sobre el paviment
- Encastats al parament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas
- Ancoratge del banc, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la
corrosió.
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Ancoratge dels suports: >= 25 cm
Toleràncies d'execució:
- Alçària del seient: ± 20 mm
- Horitzontalitat: ± 10 mm
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm
Nombre de daus: 4
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense
pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________
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FQ - MOBILIARI URBÀ
FQ2 - PAPERERES
FQ21 -

PAPERERES TRABUCABLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FQ21BC00.

____________________________________________________________________________

FQ - MOBILIARI URBÀ
FQB - JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA
FQBA -

PROTECCIONS D'ARBRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FQBA2000.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Protecció d'arbres amb dues peces unides per cargols Allen.
S'han considerat els materials següents:
- Platines verticals d'acer pintat
- Planxa desplegada d'acer galvanitzat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació de les peces de protecció
- Unió de les peces
- Fixació del protector
CONDICIONS GENERALS:
El tutor ha de quedar vertical, el més centrat possible amb el tronc de l'arbre, evitant el contacte
amb aquest.
La unió entre tutor i arbre ha de ser flexible i no abrasiva.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 20 mm
- Ressalt entre els dos elements del protector: + 1,5 mm
PLANXA DESPLEGADA:
Ha d'estar fixat per l'angular inferior a la tapa de l'escocell mitjançant cargols i femelles.
El diàmetre exterior de les platines de fixació del protector ha de ser superior al diàmetre de la
tapa de l'escocell.
Diàmetre protector respecte la tapa de l'escocell: >= 0,5 cm
PLATINES VERTICALS:
Ha d'anar clavat al terra de l'escocell.
Llargària de fixació al terra: >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Llargària de fixació al terra: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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El tutor s'ha de col·locar en el moment de la plantació, tenint cura de no trencar les arrels, ni
desfer el pa de terra.
No s'ha de fer mal a l'arbre ni produir deformacions al tutor durant el procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

FR - JARDINERIA
FR2 - CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL
FR26 -

FRESATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR261000.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions de fresatge del terreny.
S'han considerat els mitjans següents:
- Mitjans manuals
- Tractor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fresatge del terreny
- Protecció del terreny fresat
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar fresada el 100% de la superfície indicada a la DT.
La porositat ha de ser la indicada a la DT i, en el seu defecte, superior al 60% amb una relació
equilibrada entre macroporus i microporus.
El fresatge del terreny s'ha de fer almenys una setmana abans de la plantació, per tal de facilitar
l'aireació de la terra. Es aconsallable de fer-ho l'any abans, a la tardor.
No han de restar a la superfície del terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a
5 cm.
Toleràncies d'execució:
- Fondària: 15%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans d'executar la partida s'ha de comprovar que estan fets els treballs d'esbrossada i neteja
del terreny i l'espedregament, segons les especificacions de la DT.
Abans de començar els treballs, s'han de senyalitzar les conduccions soterrades (aigua, gas,
electricitat, etc.).
Si s'han d'aportar condicionants químics i/o biològics al terreny, s'ha de fer abans o a la vegada
que s'executa la partida.
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En cas d'imprevistos (olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han d'aturar els treballs i
avisar a la DF.
S'ha d'evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny.
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

FR - JARDINERIA
FR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
FR3P -

APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR3PBL03,FR3PF000,FR3PE400.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.
S'han considerat els materials següents:
- Terra vegetal
- Escorça de pi
- Torba rossa
- Sorra
- Grava de pedrera
- Grava de riu
- Grava volcànica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Aportació del material corrector
- Incorporació al terreny del material corrector
CONDICIONS GENERALS:
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el
substrat existent, si és el cas.
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de
males herbes.
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a
evacuar l'aigua superficial.
Toleràncies d'execució:
- Anivellament: ± 3 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir
danys a les plantacions existents.
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per
a l'evacuació de l'aigua superficial.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:
- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la seva
estesa.
- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
____________________________________________________________________________

FR - JARDINERIA
FR4 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR4C3000.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en
bones condicions
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- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al
cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació.
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada
espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de
tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol
directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté
fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no
té protecció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
material vegetal. Qualitat general del material vegetal.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
material vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
material vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
material vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Enfiladisses.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
material vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
material vegetal. Palmeres.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G2R - GESTIÓ DE RESIDUS
G2R4 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2R45065.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials
del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos
punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i
Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal
que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que
la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta
gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
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El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
____________________________________________________________________________

G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G2R - GESTIÓ DE RESIDUS
G2R5 TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2R54265.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la
maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte
les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar
excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials
del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos
punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i
Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal
que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que
la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta
gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
____________________________________________________________________________

G9 - FERMS I PAVIMENTS
G9J -

REGS SENSE GRANULATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G9J13J30,G9J12E40.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Regs amb emulsions bituminoses.
S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses:
- Reg d'imprimació (IMP)
- Reg d'adherència (ADH)
- Reg de cura (CUR)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa:
- 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.
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CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada
sense lligant o producte de cura.
REG D'IMPRIMACIÓ:
Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses:
- C50BF4 IMP
- C60BF4 IMP
Dotació del lligant:
- Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 h.
- En tots els casos: > = 500 g/m2.
REG D'ADHERÈNCIA:
El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3.
Dotació del lligant:
- En tots els casos: >= 200 g/m2.
- La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una capa tipus
formigó bituminós: >= 250 g/m2.
Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de
material tractat amb conglomerant hidràulic, (NLT 382):
- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa.
- Resta dels casos: >= 0,4 MPa.
REG DE CURA:
El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents:
- C60B3 CUR
- C60B2 CUR
Dotació del lligant:
- Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i impermeable.
- En tots els casos: >= 300 g/m2.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:
En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució
uniforme.
El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una
barreja de totes dues i estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes.
Ha de complir, a més, les següents condicions:
- % material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 %
- % partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 %
- Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40
- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic
La dotació del granulat de cobertura:
- La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del reg
sota l'acció del trànsit.
- En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense matèria
solta.
Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una vegada
aplicat el reg.
Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja.
Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho
autoritzi.
Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a la unitat
d'obra corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necessàries segons les
indicacions de la DF.
S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF.
S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals.
Cort 14 - 08720 Vilafranca del Penedès
938920358 - www.vilafranca.cat

150

Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la unió de
dues franges.
REG D'IMPRIMACIÓ:
En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície existent,
sense arribar a formar tolls.
Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la correcta execució del
reg ho requereix i la DF ho considera oportú.
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de
manera que l'emulsió no perdi efectivitat com a element d'unió.
No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h
següents a l'extensió de l'àrid de cobertura, si s'escau.
L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular vehicles
per sobre del reg, o quan s'observi que ha quedat part sense absorbir passades 24 h de
l'aplicació del lligant. L'extensió es farà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació
aprovada per la DF.
REG D'ADHERÈNCIA:
Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els excesos de lligant i
es repararan els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses.
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de manera que s'hagi
produït el trencament de l'emulsió, però sense que hagi perdut efectivitat com a element d'unió.
Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en tota la superfície
aplicada.
REG DE CURA:
S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva
finalització. Durant aquest temps la superfície es mantindrà humida.
El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit
per sobre del reg. L'extensió es farà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació
aprovada per la DF .
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
DOTACIÓ EN KG/M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.
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).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents:
- Una longitud de 500 m de calçada.
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada.
- La superfície regada diàriament.
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres
recollides en safata, en un nombre de punts >=3.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Les condicions d'acceptació són les següents:
- Regs d'imprimació i de cura:
- Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista.
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits.
- Regs d'adherència:
- Dotació mitjana de lligant residual: + 15 %, -10 % de la prevista
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits fixats.
Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA:
En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior, les
tasques de control a realitzar són les següents:
- Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts
aleatoris.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT EN REGS D'ADHERÈNCIA:
Les condicions d'acceptació són les següents:
- Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot:
- Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb
valor <= 25 % de 6 MPa.
- Dues capes intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25
% de 4 MPa.
Actuació en cas d'incompliment:
- Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresarà la capa de mescla
bituminosa superior i es reposarà el reg d'adherència i la capa esmentada. Per compte del
contractista.
- Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 10 % de
la mescla bituminosa superior.
____________________________________________________________________________

GR - MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL I JARDINERIA
GR4 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GR4BR6B1,GR4G5HA1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
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- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en
bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al
cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació.
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada
espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de
tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol
directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté
fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no
té protecció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
material vegetal. Qualitat general del material vegetal.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
material vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
material vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
material vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Enfiladisses.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
material vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
material vegetal. Palmeres.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
H1411111,H1432012,H1441201,H1474600,H1485800.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos
que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o
accessori destinat a tal fi.
S'han considerat els tipus següents:
- Proteccions del cap
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara
- Proteccions per a l'aparell auditiu
- Proteccions per a l'aparell respirarori
- Proteccions de les extremitats superiors
- Proteccions de les extremitats inferiors
- Proteccions del cos
- Protecció del tronc
- Protecció per treball a la intempèrie
- Roba i peces de senyalització
- Protecció personal contra contactes elèctrics
Resten expressament exclosos:
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir
la salut o la integritat física del treballador
- Es equips dels serveis de socors i salvament
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera
- El material d'esport
- El material d'autodefensa o de dissuasió
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús,
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi
hauran de:
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball.
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del
treballador.
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran
de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos
corresponents.
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la
contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es
requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts:
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant
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Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de:
- La gravetat del risc
- El temps o freqüència d'exposició al risc
- Les condicions del lloc de treball
- Les prestacions del propi EPI
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui
garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces
directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic.
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la
formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari.
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha
d'utilitzar.
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin o
redueixin la seva eficàcia.
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc.
PROTECCIONS DEL CAP:
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d'objectes o topades sobre el cap, serà
perceptiva la utilització de casc protector.
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i
oïdes.
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball
situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i
demolició
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres,
obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars
- Obres en foses, rases, pous i galeries
- Moviments de terra i obres en roca
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de
runes
- Utilització de pistoles per a fixar claus
- Treballs amb explosius
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials
Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines,
aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de
substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans
adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints.
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l'ús de
cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc
(mai al seu interior).
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles
transparents o viseres.
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats :
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
- Acció de pols i fums.
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Enlluernament
S'han de tenir en compte els aspectes següents:
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i
ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat
- En els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic
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En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran
ser perforades per a una millor ventilació.
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de
Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o
acetat transparent.
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament.
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran
protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents
persones.
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall
- Treballs de perforació i burinat
- Talla i tractament de pedres
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid
- Activitats en un entorn de calor radiant
- Treballs que desprenen radiacions
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà
d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió
de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric.
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant
(l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb
vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar.
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de
soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc,
per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós.
No tindran cap part metàl·lica a l'exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la
pinça de soldar.
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es
faran servir les pantalles de cap de tipus regulables.
Característiques dels vidres de protecció:
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enlluernament, les ulleres seran de color o portaran
un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament,
el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus
sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit
- Treballs de percussió
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en
tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells
individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament i
insonorització que calgui adoptar.
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los,
d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars.
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll,
de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó.
Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la
compatibilitat dels diferents elements.
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.
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PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI:
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos:
- Pols, fums i boires
- Vapors metàl·lics i orgànics
- Gasos tòxics industrials
- Monòxid de carboni
- Baixa concentració d'oxigen respirable
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin
existir riscos d'intoxicació per gas o d'insuficiència d'oxigen
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre's pols
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de
fuites del fluid frigorífic
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l'ambient una concentració
mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca
ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió.
Els filtres mecànics s'hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el
seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran
reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin
l'any.
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc,
per la ingestió de llet o qualsevol altra solució "tradicional".
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les següents
activitats:
- Treballs de soldadura
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins
- Treballs amb risc elèctric
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al
treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom,
teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc.,
segons les característiques o riscos del treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries
plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat
fabricats.
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de
calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat:
- Calçat de protecció i de seguretat:
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres.
- Treballs en bastides
- Obres de demolició d'obra grossa
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i
desencofrat
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge
- Construcció de sostres
- Treballs d'estructura metàl·lica
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes
- Treballs de transformació de materials lítics
- Manipulació i tractament de vidre
- Revestiment de materials termoaïllants
- Prefabricats per a la construcció.
Cort 14 - 08720 Vilafranca del Penedès
938920358 - www.vilafranca.cat

158

-

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:
- Construcció de sostres
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de
masses en fusió:
- Soldadors
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb
reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió.
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de
sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat i s'haurà de substituir el cosit per
la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis.
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir
la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de
terres i realització d'estructures o enderrocs.
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense
cap element metàl·lic.
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se'n
ràpidament del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents.
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que
existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc.
serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement
col·locades a l'interior o incorporades en el calçat des d'origen.
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de
polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug.
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de
defensa davant d'aquestes.
PROTECCIONS DEL COS:
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l'ús de
cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès).
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les
següents activitats:
- Treballs en bastides
- Muntatge de peces prefabricades
- Treballs en pals i torres
- Treballs en cabines de grues situades en altura
Aquests cinturons compliran les següents condicions:
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments
que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una
alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar
subjectes mitjançant reblons
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques,
com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda
- La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la
corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles.
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el temps
que persisteixi el risc de caiguda d'alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb
rebut signat per part del receptor.
PROTECCIÓ DEL TRONC:
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les
activitats:
- Peces i equips de protecció:
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent
- Manipulació de vidre pla
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- Treballs de rajat de sorra
- Treballs en cambres frigorífiques
- Roba de protecció anti-inflamable:
- Treballs de soldadura en locals exigus
- Davantals antiperforants:
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos.
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:
- Treballs de soldadura.
- Treballs de forja.
- Treballs de fosa i emmotllament.
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE:
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran
les següents condicions:
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada
- Facilitat de ventilació
La superposició indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal motiu és
recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics.
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents
característiques:
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada
- Facilitat de ventilació
- Que siguin visibles a temps pel destinatari
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran
seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de muntatge elèctric
- Treballs de manteniment elèctric
- Treballs d'explotació i transport elèctric
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran
servir roba sense accessoris metàl·lics.
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota
resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i
bosses per al trasllat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat,
seguint les instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i
25ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i
rebut, per un responsable delegat per l'emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a
la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la
seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o
no utilitzat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:

Cort 14 - 08720 Vilafranca del Penedès
938920358 - www.vilafranca.cat

160

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de
Tecnología y Seguridad Industrial.
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se
actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de
Industria y Tecnología.
____________________________________________________________________________

H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL
H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
H151UA10,H151AJ01,H152U000,H1534001,H15A0003.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si,
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una
energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències
del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció.
S'han considerat els tipus de protecció següents:
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:
- Protecció de forats verticals amb vela de lona
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres
- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de
fusta
- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta
- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de
seguretat
- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè
- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:
- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura
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- Barana de protecció a la coronació d'una excavació
- Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat
- Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts
- Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla
- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes
- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres
- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres
- Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació
- Anellat per a escales de ma
- Marquesina de protecció accés aparell elevadors
- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics
- Pantalla de protecció front al vent
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol
- Elements de protecció en l'ús de maquinaria
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als
treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip,
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests.
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens.
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils dels
SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i
romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o
mantenir els SPC.
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el
fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen la
necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació relacionada amb aquest, es
obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions.
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment,
s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els
riscos als mínims possibles.
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que
comprometin l'eficàcia de la seva funció.
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element
perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una
distància de seguretat suficient.
BARANES DE PROTECCIÓ:
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de
permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m.
Ha d'estar constituïda per:
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant.
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m.
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada.
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i
a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal
d'1,5 kN/m.
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:
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El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per
pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció.
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre.
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte
que caigués no es dones un cop amb l'estructura.
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de
diàmetre.
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm.
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap
indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix,
amb peces d'acer encastades als sostres.
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les
possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta.
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes
i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de
produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a
tercers.
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del
projectista, fabricant i/o subministrador.
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques
adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la
seguretat dels treballadors.
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat
l'activitat.
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus
components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del
fabricant.
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia
preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.
BARANES DE PROTECCIÓ:
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes
d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció
de protecció col·lectiva.
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti a
una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti
que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre
del terra).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del
trabajo en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de
la edificación
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de
instalación.
____________________________________________________________________________

H6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
H6A - TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES
H6AA -

TANCAMENTS DE MALLA D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
H6AA2111.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla d'acer, fixada a peus prefabricats de
formigó i amb el desmuntatge inclòs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació dels peus prefabricats de formigó
- Col·locació dels bastidors que formen la tanca
- Desmuntatge del conjunt
CONDICIONS GENERALS:
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells
previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre els suports: ± 5 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes
i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
HBB21000,HBB20005,HBB11111.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en
forma de plafó o un color, segons procedeixi.
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:
Principis generals:
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis generals:
- La senyalització mai no elimina el risc.
- Una correcta senyalització no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per
part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall.
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització.
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi,
eliminant la seva eficàcia preventiva.
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en
el RD 485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en
què realment es necessiti, i solament en aquests.
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de
col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives
del seus respectius continguts.
S'instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual dels seus
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte
a senyalitzar o, quant es tracti d'un risc general, en l'accés a la zona de risc.
L'emplaçament del senyal serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible.
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu
dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada de l'obra, té únicament la
consideració de plafó indicatiu.
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu
emplaçament.
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames
i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg
d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
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La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals
"SENTIT PROHIBIT" i "SENTIT OBLIGATORI" en calçades divergents, que podran col·locar-se
sobre un pal solament, a la mínima altura.
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, mai
inclinats.
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de
Circulació.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min.
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible.
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'esplanada de la carretera, es
composarà, com a mínim, dels següents elements:
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP 18)
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada
La placa "OBRES" haurà d'estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran
de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les
circumstàncies, els següents elements:
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR 301). El primer senyal
de limitació pot situar-se prèviament a la de perill "OBRES"
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP 25, TR 400, TR 5, TR 6, TR
305)
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR 401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta
de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.
L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents sistemes:
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de "testimoni" està
totalment proscrit.
- Mitjançant semàfor regulador.
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la
detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb
armilla fotoluminiscent.
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la desviació de
l'obstacle amb una sèrie de senyals TR 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en
planta una alineació recta, l'angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant
major sigui la velocitat permesa en el tram.
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25
ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i
rebut, per un responsable delegat per l'empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús,
com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o
no utilitzades.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL:
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.
SUPORT RECTANGULAR D'ACER:
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el
marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1:
Requisitos generales.
____________________________________________________________________________

HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
HBC - ABALISAMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
HBC1C001,HBC1GFJ1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que no es desitja
que siguin ultrapassats.
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis generals:
- L'abalisament mai no elimina el risc
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per
part dels responsables de la seguretat
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament
- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant
la seva eficàcia preventiva
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible.
- L'abalisament hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu
emplaçament.
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CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:
- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors,
pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC
i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o
abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els
elements de defensa són els del tipus TD (barrera "Jersei" o barana metàl·lica).
- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es
compondrà, com a mínim, dels següents elements:
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació.
- La placa "OBRES" haurà d'estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.
- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions:
- Col·locació de cons separats 5 10 m en corba i doble recta.
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment.
- Captafars separats 5 10 m en corba i doble recta.
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el
sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues
en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós
costats.
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 vehicles, les
barreres portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior,
podran emprar-se captallums o bandes reflectores verticals de 10 cm d'espessor, centrades
sobre cadascuna de les bandes vermelles.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25
ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i
rebut, per un responsable delegat per l'empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús,
com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o
no utilitzades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
ELEMENTS AMIDATS EN M:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
____________________________________________________________________________

HM -

INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

HM3 - EXTINTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
HM31161J.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació del suport al parament.
- Col·locació de l'extintor al suport.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible.
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 50 mm
- Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions
com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret
1942/1993, que aprova el reglament CPI.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, verificar:
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- Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m.
- Accessibilitat i situació propera a una sortida
- Situació a les zones amb més risc d'incendis
- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m.
- Senyalització dels extintors
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de
procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones
amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals
d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
____________________________________________________________________________

HQ -

EQUIPAMENTS

HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
HQU1 -

MÒDULS PREFABRICATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
HQU1E350,HQU1H110.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal
d'obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort.
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes
modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector.
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors
(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal
motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s'ha d'estudiar la possibilitat de poder inclourehi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que tot el
personal que hi participi pugui gaudir d'aquests serveis, descomptant aquesta prestació del
pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula
econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts.
Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció "in situ" d'aquest tipus
d'implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es
correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d'una obra d'edificació, amb
uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se de
realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s'adjuntarà a l'Estudi de Seguretat i Salut
de l'obra.
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions
provisionals de salubritat i confort, en les condicions d'utilització, manteniment i amb
l'equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei
estableix per a tot centre de treball industrial.
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Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a
utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant
en el seu àmbit personal d'utilització, les condicions d'ordre i neteja habituals del seu entorn
quotidià.
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients
d'escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d'ordre, neteja i equipament de les
casetes provisionals del personal d'obra i el seu entorn d'implantació.
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de
riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater.
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater.
Per ordre d'importància, prevaldrà el "Manteniment Predictiu" sobre el "Manteniment Preventiu" i
aquest sobre el "Manteniment Correctiu" (o reparació d'avaria).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS:
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es comptabilitzaran per
amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes són
propietat del contractista), en funció d'un criteri estimat de necessitats d'utilització durant
l'execució de l'obra.
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum
de treballadors simultanis presents a cada fase d'obra.
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del
trabajo en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de
la edificación
____________________________________________________________________________
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI
K1 - TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ
K1A - TREBALLS D'INSPECCIÓ, ARQUEOLOGIA I INFORMACIÓ ESTAT EDIFICI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K1A25200.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Treballs per assolir el coneixement històric, les transformacions i preexistències, de les
edificacions o restes de les mateixes, objectes del projecte, mitjançant l'estudi de les restes
arqueològiques del subsòl i de les estructures arquitectòniques que s'hi relacionen.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Documentació de la intervenció arqueològica, amb informe preliminar amb memòria, annexos
amb inventari, documentació gràfica, plànols, base fotogràfica i estratigrafies del material
arqueològic dels edificis analitzats i de les excavacions realitzades, segons les normes de
l'organisme corresponent, promotor de l'actuació.
- Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats o extraccions de terres i runes, amb
presa de dades per a la realització del informe final
- Jornada de tècnic arqueòleg de buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de
dades per a la realització del informe final
- Jornada d'ajudant d'arqueòleg per a dibuix de buidats o extraccions de terres i runes, amb la
presa de dades per a la realització de l'aixecament de l'excavació
- Cala de prospecció arqueològica en immoble d'interès històric de dimensions 1x1x1 m,
excavada amb mitjans manuals o mecànics per nivells naturals o artificials segons mètode
arqueològic, presa de dades per a l'informe final, retirada de paviment i reblert amb
productes procedents de l'excavació sense compactat
- Prospecció arqueològica superficial en terreny obert, sense cales
- Prospecció arqueològica superficial en interior d'edificació, sense cales
- Aixecament d'estucat serigrafiat per a la seva reproducció
- Aixecament d'enrajolat per a la seva reproducció
- Aixecament de paviment de peces per a la seva reproducció
- Aixecament de motllura de guix amb cartró per a la seva reproducció
CONDICIONS GENERALS:
Propietat dels treballs:
Tots els estudis i documents que composen l'informe i la memòria seran propietat de l'organisme
corresponent promotor de l'actuació, la qual podrà reproduir-los, publicar-los o divulgar-los total
o parcialment, o fer l'ús que consideri més adient de la informació, segons les seves necessitats,
esmentant sempre el seu autor o autors.
L'adjudicatari no podrà fer ús o divulgació d'aquests documents i estudis de forma total, parcial,
directa, indirecta o extractada, sense prèvia autorització de l'organisme promotor.
Nombre d'exemplars i normes de presentació del treball:
De l'informe i de la memòria ha de ser lliurat un exemplar, format per la documentació escrita i
gràfica.
La documentació escrita serà presentada en paper blanc de mida DINA/4 sense capçalera ni
altres impresos, mecanografiada a doble espai, deixant una marge a l'esquerre no menor de 3
cm per a la seva enquadernació.
Les planimetries i els dibuixos es realitzaran sobre un suport reproduïble i indeformable,
preferentment en fulls d'una mida que puguin ser plegat a format DIN A/4, deixant sempre el
plec inferior dret totalment lliure per a col·locar el caixetí del organisme competent, que serà
lliurat a l'arqueòleg.
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La documentació fotogràfica es presentarà, en el cas de les diapositives, degudament disposades
en fulls classificadors. Les fotografies en blanc i negre s'acompanyaran dels corresponents
negatius.
El lliurament de l'informe preliminar i la memòria d'excavació l'han de fer personalment
l'arqueòleg director de l'excavació i el tècnic arqueòleg al responsable de l'organisme competent,
en entrevista concertada per endavant.
La memòria definitiva és lliurarà abans d'un any un cop acabada l'excavació.
Serà condició prèvia a l'inici de les obres comptar amb la necessària autorització de l'organisme
competent.
REDACCIÓ DE L'INFORME PRELIMINAR I DE LA MEMÒRIA DELS TREBALLS ARQUEOLÒGICS
REALITZATS:
La documentació escrita dels treballs d'arqueologia, ha de comprendre l'informe preliminar i la
memòria, on s'han de tractar de forma succinta en el primer i detallada en la segona, els
aspectes següents:
- La situació del jaciment, amb especificació el seu entorn geogràfic o urbanístic
- La descripció general de l'edificació i detallada del sector objecte d'intervenció
- La notícia històrico-constructiva de l'edificació, acompanyada d'una ressenya de les
intervencions anteriors, tant d'excavació com de restauració
- L'exposició dels motius de la intervenció i dels seus objectius, tant en relació al projecte de
restauració, com a la investigació històrica del propi jaciment
- La descripció del programa i del desenvolupament dels treballs
- La descripció de les restes i l'anàlisi de les mateixes, amb l'explicació de les seves fases
històriques i de l'evolució arquitectònica de les estructures
Annexos:
L'esmentada documentació ha d'anar acompanyada en la memòria de:
- El registre íntegre de les unitats estratigràfiques
- L'inventari i la classificació del material arqueològic moble, que ha de ser ordenat per unitats
estratigràfiques i acompanyat d'una explicació de les sigles utilitzades en la seva descripció,
si s'escau
- La documentació fotogràfica amb l'inventari i la descripció de cada una de les còpies
- La documentació gràfica formada per les planimetries i els dibuixos del material moble,
acompanyada d'un inventari d'aquesta. Les escales gràfiques a emprar són 1/500 o superior
en els plànols de situació i emplaçament, 1/200 o 1/100 en els plànols de conjunt, i 1/20 o
1/10 en els dibuixos de detall
- Els resultats de les anàlisis de mostres o elements, en el cas que s'hagin realitzat
ARQUEÒLEG DIRECTOR:
Funcions de l'arqueòleg director, en els treballs de camp:
- La direcció dels treballs d'excavació
- El replantejament dels treballs a realitzar. L'àrea a excavar la fixarà l'organisme competent,
d'acord amb l'arqueòleg director de l'excavació
- El registre estratigràfic íntegre de les restes excavades
- La direcció de les feines de dibuix de les planimetries que descriguin de forma precisa i
detallada tant les estructures com la seqüència estratigràfica del jaciment, amb indicació de
les cotes de profunditat, que s'hauran d'especificar en relació a una cota zero determinada
respecte el nivell del mar
- La direcció de les feines de neteja i el siglatge del material arqueològic moble
- La recollida de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau
- La direcció del reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositives a color dels aspectes
generals i dels detalls significatius del jaciment
- La coordinació de les tasques amb el tècnic arqueòleg i altres col·laboradors
- La coordinació amb la direcció facultativa de l'obra de restauració
- La distribució de la feina als operaris de l'excavació
CALA DE PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA:
S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el programa
d'actuacions arqueológiques, i els que, durant el procés d'excavació, determini el director de les
excavacions arqueológiques.
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes constructives
especialment si es treballa a la seva base.
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En finalitzar els treballs arqueològics, s'han de reblir les cales, amb sorra o terra, sense
compactar.
AIXECAMENT D'ESTUCAT SERIGRAFIAT, D'ENRAJOLAT, DE PAVIMENT O DE MOTLLURA:
Cal confeccionar la documentació gràfica, dibuixos, fotografies, calques, etc., i plantilles de
cartró, amb tota la informació necessària per tal de poder reproduir l'element, a taller o a l'obra.
Cal dibuixar a escala 1:1, o 1:2 el detall de planta, alçat i seccions, i a escala 1:20 la composició
general.
Cal indicar el color de cada element amb referència a la carta R.A.L.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CALA DE PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA:
Cal comunicar afectacions estructurals a la direcció de l'obra i demanar la seva supervisió pel
tècnic competent.
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DOCUMENTACIÓ DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA, JORNADA DE SUPERVISIÓ
D'ARQUEÒLEG DIRECTOR, JORNADA DE TÈCNIC ARQUEÒLEG, JORNADA D'AJUDANT
D'ARQUEÒLEG PER A DIBUIX:
Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT.
Respecte al control dels treballs i de la seva certificació, l'arqueòleg director no pot autoritzar
canvis en els preus pactats ni l'augment dels amidaments, sense autorització escrita del Cap del
Servei de l'entitat promotora del projecte.
CALA DE PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions
faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols, s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions i entibacions.
PROSPECIÓ ARQUEOLÒGICA SUPERFICIAL:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
AIXECAMENT D'ESTUCAT SERIGRAFIAT, D'ENRAJOLAT, DE PAVIMENT O DE MOTLLURA:
m2 de superfície de cada mòdul tipus, que per repetició configurin el conjunt.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K219 -

DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2194600.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de
paviments.
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona
afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà
transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha
de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i,
si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
- Material sintètic i capa d'anivellació
- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigó
- Esglaó
- Revestiment d'esglaó
- Recrescut de morter de ciment
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de runa sobre camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ,
aprovades per la DF.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
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Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar
separades del terra.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està
col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O
RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT,
ARRENCADA DE RECRESCUT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* 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 (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
____________________________________________________________________________

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K21G -

DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K21GU007.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova
col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació de gas, elèctrica i lampisteria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels
materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,
descàrrega i classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
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Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per
a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues,
cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un
element elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES:
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K21H -

DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K21H23A2,K21H23B2.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova
col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada de llum superficial
- Desmuntatge de llum superficial
- Desmuntatge de fanal
- Desmuntatge de braç mural
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels
materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,
descàrrega i classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per
a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues,
cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un
element elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
Cort 14 - 08720 Vilafranca del Penedès
938920358 - www.vilafranca.cat
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES:
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.
ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT:
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

_________________________________________________________
___________________
Firmado

CPISR-1 C digitalmente por
CPISR-1 C Pepita
Pepita
Cruz Serra
2019.12.20
Cruz Serra Fecha:
13:53:20 +01'00'
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Pressupost projecte re-urbanització plaça de l´Oli

AMIDAMENTS
Obra
Capítol

1

Data: 18/12/19
01
01

7G111100
Num.

u

Text

Pàg.:

PRESSUPOST PRES PLAÇA OLI
PREVIS, DEMOLICIONS I ENDERROCS

Quadre principal per a instal·lació elèctrica d'obra, aïllada i protegida.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

EJ298100
Num.

u

Text

1,000

Aixeta senzilla per a obra, muntada superficialment, de llautó cromat, amb entrada de 1/2´´, i tub de polietilè
connectat a la xarxa d'abastament d'aigua com a provisional d'obra.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

K1A25200

Num.
1

u

Text

1,000

Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per
a la realització de l'informe final. Inclou tramitació a la Comissió de Patrimoni, i redacció de l'informe
d'arqueologia.
Tipus

Previsió jornades arqueòleg

[C]

[D]

[E]

[F]

J060770A

Num.

u

Text

2,000

Control de qualitat. Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

F219FBC0
Num.
1

m

Text

1,000

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir
Tipus

Vall del castell

[C]

[D]

[E]

[F]

F219FFC0
Num.
1

m

Text

3,650

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir
Tipus

Passatge sortida aparcament

[C]

[D]

[E]

[F]

F219FF00
Num.

Text

m

TOTAL Fórmula

3,450 C#*D#*E#*F#

3,450
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL Fórmula

3,650 C#*D#*E#*F#

3,650
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

1

3,450

Tall en paviment de pedra de fins a 15 cm de fondària, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

Pressupost projecte re-urbanització plaça de l´Oli

AMIDAMENTS
1

Data: 18/12/19

Cantonada places St Jaume i de l'Oli

Pàg.:
30,000 C#*D#*E#*F#

30,000
TOTAL AMIDAMENT

8

F2191305
Num.

m

Text

30,000

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
Tipus

1

Vorera Nord
Vorera Sud
3 Rambla central

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
F2194JF1
Num.

m2

Text

227,000

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió
Tipus

1

Vorera Nord
Vorera Sud
3 Rambla central

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
F2194AG5
Num.

m2

Text

286,000

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió
Tipus

1

Rambla central
Passatge sortida aparcament
3 Rampa passatge

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
F2194XG5
Num.
1

m2

Text

27,000

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Tipus

Pas vehicles actuals

[C]

[D]

[E]

[F]

K2194600
Num.

m2

Text

564,000

Arrencada/demolició de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec parcial per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Tipus

1

Rambla central
Cantonada places St Jaume i de l'Oli
3 Rampa biblioteca

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
F21DQG02
Num.
1
2

Text

Embornals
Símil embornal

u

TOTAL Fórmula

18,000 C#*D#*E#*F#
5,000 C#*D#*E#*F#
12,000 C#*D#*E#*F#

18,000
5,000
12,000

2

13

TOTAL Fórmula

564,000 C#*D#*E#*F#

564,000
TOTAL AMIDAMENT

12

TOTAL Fórmula

18,000 C#*D#*E#*F#
5,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#

18,000
5,000
4,000

2

11

TOTAL Fórmula

96,000 C#*D#*E#*F#
57,000 C#*D#*E#*F#
133,000 C#*D#*E#*F#

96,000
57,000
133,000

2

10

TOTAL Fórmula

80,000 C#*D#*E#*F#
59,000 C#*D#*E#*F#
88,000 C#*D#*E#*F#

80,000
59,000
88,000

2

9

2

35,000

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Tipus

[C]

3,000
2,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Pressupost projecte re-urbanització plaça de l´Oli

AMIDAMENTS

Data: 18/12/19

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
14

F21B3000
Num.
1
2

u

Text

5,000

Desmuntatge de reixa embornal, mides aproximades 75x30cm, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
Tipus

Embornal
Símil embornal

[C]

[D]

[E]

[F]

F21DFU02
Num.
1

m

Text

5,000

Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Tipus

Pous anul·lats per la companyia
d'Aigües

[C]

[D]

[E]

[F]

F21B3001
Num.
1

u

Text

4,000

Desmuntatge de tapa pou de clavagueram de diàmetre 80cm, mides aproximades 100x100cm, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió per a la seva re-utilització.
Tipus

Pous anul·lats per la companyia
d'Aigües

[C]

[D]

[E]

[F]

F21DQU03
Num.
1
2

u

Text

4,000

Demolició d'arqueta i tapa de mides fins a 80x80x85 cm, de parets de 15/30 cm de maó, amb mitjans
mecànics/manuals i càrrega sobre camió. Inclús retirada de tapa metalica.
Tipus

Cantonada amb plaça St Jaume
Previsió

[C]

[D]

[E]

[F]

F2191300
Num.

u

Text

2,000

Demolició d'escosell pre-fabricat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

F21Q1231
Num.

u

Text

12,000

Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

F21Q2500
Num.
1

Text

u

TOTAL Fórmula

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

5,000
TOTAL AMIDAMENT

20

TOTAL Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#

12,000
TOTAL AMIDAMENT

19

TOTAL Fórmula

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

1,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

18

TOTAL Fórmula

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

4,000

TOTAL AMIDAMENT
17

TOTAL Fórmula

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

4,000

TOTAL AMIDAMENT
16

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#

3,000
2,000
TOTAL AMIDAMENT

15

3

5,000

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament per al seu enmagatzematge, i de la runa sobre camió o contenidor
Tipus

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

Pressupost projecte re-urbanització plaça de l´Oli

AMIDAMENTS

Data: 18/12/19

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
21

F21QQB01
Num.

u

2,000

Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

F21QQB03
Num.

u

1,000

Retirada d'aparca bicis, i càrrega manual i mecànica de l'equipament per a la seva re-utilització, i la runa sobre
camió o contenidor

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

F21QQB00

u

1,000

Retirada de parquímetre, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.
Aquesta feina serà realitzada per l'empresa Saba.
AMIDAMENT DIRECTE

24

F21QQB02
Num.
1

u

0,000

Retirada de senyal de trànsit, inclús peu o fixació de façana, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor

Text

Tipus

Senyals trànsit i zona blava

[C]

[D]

[E]

[F]

FQBA2000

u

5,000

Protecció d'arbres, veure partida a capítol Seguretat i Salut.
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

1

01
02

F221D6J2
Num.

m3

Text

0,000

PRESSUPOST PRES PLAÇA OLI
MOVIMENT DE TERRES

Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió
Tipus

1

Superficie urbanització
Passatge sortida aparcament
3 + afectacions
2

[C]

[D]

[E]

1,000
1,000
1,000

928,000
5,000
5,000

0,300

[F]

E2225400

Num.
1
2

m3

Text

Línies enllumenat públic
Encreuaments

TOTAL Fórmula

278,400 C#*D#*E#*F#
5,000 C#*D#*E#*F#
1,500 C#*D#*E#*F#

0,300
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

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

5,000
TOTAL AMIDAMENT

25

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

23

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

22

4

284,900

Excavació de rasa per a instal·lacions en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte-trànsit (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres
deixades a la vora.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

0,400

0,400

6,000

TOTAL Fórmula

0,960 C#*D#*E#*F#
EUR

Pressupost projecte re-urbanització plaça de l´Oli

AMIDAMENTS

Data: 18/12/19

3
4
5

Zona vianants

6
7

Empalmes a fanal
Pre-instal·lació
9 Previsió serveis bar
10 +10%

Pàg.:

5

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

1,000
1,000
1,000
1,000
5,000

0,400
0,400
0,500
0,400
0,400

0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

8,000
7,000
14,000
46,000
1,000

1,280
1,120
2,800
7,360
0,800

1,000
0,100

0,400
16,720

0,600

10,000

2,400 C#*D#*E#*F#
1,672 C#*D#*E#*F#

8

TOTAL AMIDAMENT
3

E222162A
Num.
1
2
3
4
5
6
7

m3

Text

18,392

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
Tipus

Fonamentació reforçada fanals
existents
Fonamentació nous fanals
Arquetes 60x60
Arquetes 40x40
Fonamentació Monòlit
Reforç fonament monument
+10%

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

0,800

0,800

1,200

2,304 C#*D#*E#*F#

2,000
1,000
4,000
1,000
6,000
0,100

0,800
0,900
0,700
0,750
0,400
7,162

0,800
0,900
0,700
0,750
0,400

1,200
0,800
0,800
0,600
0,800

1,536
0,648
1,568
0,338
0,768
0,716

TOTAL AMIDAMENT
4

F2285M00
Num.
1
2

m3

Text

Tipus

Línies enllumenat públic
Zona vianants

4

7,878

Empalmes a fanal
Pre-instal·lació
6 Previsió serveis bar
7 +10%

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
1,000
5,000

0,500
0,400
0,400

0,300
0,300
0,300

14,000
46,000
1,000

1,000
0,100

0,400
9,420

0,300

10,000

5

TOTAL AMIDAMENT
F228560F
Num.
1
2

m3

Text

3
4
5

Zona vianants

6
7

Empalmes a fanal
Pre-instal·lació
9 Previsió serveis bar
10 +10%

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5,000

0,400
0,400
0,400
0,500
0,400
0,400

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

6,000
8,000
7,000
14,000
46,000
1,000

1,000
0,100

0,400
4,780

0,300

10,000

TOTAL AMIDAMENT
FR261000

u

2,100 C#*D#*E#*F#
5,520 C#*D#*E#*F#
0,600 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
1,200 C#*D#*E#*F#
0,942 C#*D#*E#*F#
10,362

8

6

TOTAL Fórmula

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

Línies enllumenat públic
Encreuaments

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant picó vibrant

3

5

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
1,200 C#*D#*E#*F#
0,478 C#*D#*E#*F#
0,240
0,320
0,280
0,700
1,840
0,200

5,258

Descompactació del terreny mitjançant descàrregues d'aire comprimit (maquinària tipus ´´Arbotor´´ o similar),
juntament amb realització de forats verticals (per trencar capa compactació) amb incoroporació de material tipus
suló/solució nutritiva, per evitar la compactació.
EUR

Pressupost projecte re-urbanització plaça de l´Oli

AMIDAMENTS
Num.
1

Data: 18/12/19

Text

Tipus

Arbres

[C]

[D]

[E]

Pàg.:

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

01
03

E3Z11200
Num.
1
2

m3

Text

TOTAL Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#

12,000

Obra
Capítol

6

12,000

PRESSUPOST PRES PLAÇA OLI
FONAMENTS I FORMIGONS

Formigó per a rases/pous HM-15/B/10, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des
de camió
Tipus

Línies enllumenat públic
Encreuaments

3
4

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1,000
1,000
1,000

0,400
0,400
0,400

0,300
0,300
0,300

6,000
8,000
7,000

0,720 C#*D#*E#*F#
0,960 C#*D#*E#*F#
0,840 C#*D#*E#*F#

1,000
4,000
0,100

0,900
0,700
2,797

0,900
0,700

0,100
0,100

0,081 C#*D#*E#*F#
0,196 C#*D#*E#*F#
0,280 C#*D#*E#*F#

5

Arquetes
Base arquetes 60x60
7 Base arquetes 40x40
8 +10%
6

TOTAL AMIDAMENT
2

E3152200
Num.

m3

Text

3,077

Formigó per a fonaments, HM-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió.
Tipus

1

Fonamentació reforçada fanals
existents 33%
2 Fonamentació nous fanals
3 Fonamentació Monòlit
4 +10%

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

0,800

0,800

0,800

1,024 C#*D#*E#*F#

2,000
1,000
0,100

0,800
0,750
2,329

0,800
0,750

0,800
0,500

1,024 C#*D#*E#*F#
0,281 C#*D#*E#*F#
0,233 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

13512H30
Num.
1

m3

Text

2,562

Formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb camió, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades.
Tipus

Reforç fonament monument

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000

0,400

0,400

0,800

TOTAL AMIDAMENT
4

E442512C

Num.
1
2

kg

Text

Anclatges fanals
Fanals nous

3
4
5

Fanals existents 33%

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

0,768 C#*D#*E#*F#
0,768

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb
cargols
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000
6,000
2,000
2,000

4,000
0,002
4,000
0,002

1,000

1,580
7.850,000
1,580
7.850,000

1,000

TOTAL Fórmula

37,920
94,200
12,640
31,400

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

EUR

Pressupost projecte re-urbanització plaça de l´Oli

AMIDAMENTS

Data: 18/12/19

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
5

E4BCMA88
Num.

m2

7

176,160

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Armadura llosa de formigó tram trànsit
rodat
2 Passatge aparcament

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

10,000
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

1

01
04

FD5J6F0EL000
Num.

10,000

PRESSUPOST PRES PLAÇA OLI
OBRA CIVIL

u

Text

Caixa de formigó prefabricat per a embornal de 88x48x66,9 cm, sortida lateral de diàmetre 300mm, sobre base
de formigó. Compatible amb reixa d'embornal ´´Teide´´ de Fàbregues.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000 C#*D#*E#*F#

6,000
TOTAL AMIDAMENT

2

FD5ZB000
Num.

u

Text

6,000

Reixa i marc embornal abatible i reversible model ´´Teide´´ de Fabrega, de fundició ductil GGG40, pes
26,621Kg, pintat negre asfàltic, classe C-250, SEGONS NORMA une en-124.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

FDK282C9

Num.

u

Text

6,000

Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, mides interiors, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt
amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació
Tipus

1

Arqueta inicial i final, previsió pas
serveis
2 Previsio reg
3 Previsio sanejament quiosc-bar

[C]

[D]

[E]

[F]

FDK282GA

Num.
1

u

Text

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

1,000
1,000

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

[C]

[D]

[E]

FDKZHE00

u

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000

TOTAL AMIDAMENT
5

4,000

Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, mides interiors, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació
Tipus

Caixa enllumenat cantonada pl.Oli Jaume I

TOTAL Fórmula

2,000

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#

6,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

1,000

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 450x450 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.
EUR

Pressupost projecte re-urbanització plaça de l´Oli

AMIDAMENTS
Num.

Text

Data: 18/12/19

Tipus

1

Arqueta inicial i final, previsió pas
serveis
2 Previsió reg
3 Previsio sanejament quiosc-bar

[C]

[D]

[E]

Pàg.:

[F]

6

FDKZHE01
Num.
1

u

Text

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

1,000
1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
4,000

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.
Tipus

Caixa enllumenat cantonada pl.Oli Jaume I

[C]

[D]

[E]

[F]

FDKZHE02
Num.

u

Text

1,000

Recol·locació de bastiment i tapa de registre petites existents, recolzada, col·locat amb morter. Inclús elevar el
nivell fins cota d'acabat definitiva.
Tipus

1

Arqueta subministrament d'aigua
Arqueta subministrament de gas
3 Previsió

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
FDKZHE03
Num.

u

Text

21,000

Recol·locació de bastiment i tapa de registre mitjanes existents, recolzada, col·locat amb morter. Inclús elevar el
nivell fins cota d'acabat definitiva.
Tipus

1

Arqueta incendis
Arqueta registre clavagueram Mercat
3 Previsió

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
FDKZHE04

Num.
1

u

Text

4,000

Recol·locació de bastiment i tapa de registre de pou de registre de clavagueram. Retirada del marc i tapa de
fundició dúctil classe D400, elevar el nivell fins a cota definitiva amb maó calat i arrebossat fi, i nova col·locació
del marc i tapa a nivell de la cota d'acabat definitiva.
Tipus

Pous de registre

[C]

[D]

[E]

[F]

FDKZHE05

Num.
1
2

u

Text

[C]

[D]

[E]

F96AUA10

m

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

11

6,000

Adaptació d'antic element soterrat. Comprobació de la seva resistència, col·locació de plàstic separador, i
col·locació a sobre de la base corresponent al paviment, segons projecte. En cas de necessitat d'assegurar
l'element estructuralment, es realitzarà una actuació amb el vist i plau de la Direcció Facultativa, preu a justificar.
Tipus

Antiga recollida d'escombraries
ET anul·lada

TOTAL Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#

6,000
TOTAL AMIDAMENT

10

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#

1,000
2,000
1,000

2

9

TOTAL Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#
7,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#

12,000
7,000
2,000

2

8

TOTAL Fórmula

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

1,000

TOTAL AMIDAMENT
7

TOTAL Fórmula

2,000

TOTAL AMIDAMENT

8

2,000

Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió
EUR
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AMIDAMENTS
Num.
1
2

Data: 18/12/19

Text

Tipus

Límit Link-stone
Escosell llarg

3
4

Escosell petit

5

[C]

[D]

2,000
2,000
12,000
12,000

32,800
1,820
3,100
1,820

[E]

Pàg.:

[F]

12

FRZRUZ40

Num.
1

m

Text

Tipus

Escosell llarg
Escosell petit

4

128,280

[C]

[D]

2,000
2,000
12,000
12,000

32,800
1,820
3,100
1,820

[E]

[F]

1

01
05

F921201F
Num.

m3

Text

128,280

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM. Subministrat/compactat per
capes menors a 25cm.
Tipus

1

Paviment pedra granítica
Paviment Link-stone
3 Paviment asfalt imprès
4 Paviment asfalt

[C]

[D]

603,437
98,225
238,000
5,000

0,170
0,150
0,320
0,320

[E]

[F]

Num.
1

m3

Text

Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Tipus

Paviment pedra granítica

F9B4UA00

Num.
1
2
3
4
5
6

m2

Text

GRIS 30x30x6
Zona escultura
GRIS 45x30x6cm
Zona escultura (18 peces)
GRIS 90x30x6cm
Vorera Nord

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

195,078

[C]

[D]

603,437

0,180

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

108,619 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

102,584
14,734
76,160
1,600
TOTAL AMIDAMENT

F9365B11

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

PRESSUPOST PRES PLAÇA OLI
PAVIMENTS

2

2

TOTAL Fórmula

65,600
3,640
37,200
21,840
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Barrera antiarrels de sistema guiat amb planxa nervada tipus ReRoot o equivalent, format per rotllo de 30 cm
d'amplària, colocada verticalment, juntes amb cinta adhesiva, en rasa lineal ja oberta, amb part proporcional
d'estrebada per a protegir en el moment del reblert del trasdós per evitar que tombi el material. No es pot deixar
la rasa oberta, caldrà fer el reblert tot seguit.

2
3

TOTAL Fórmula

65,600
3,640
37,200
21,840
TOTAL AMIDAMENT

9

108,619

Paviment de pedra granítica, acabat flamejat, de 60 mm de gruix, peces 30x30x6cm o 30x45x6cm o 30x90x6cm,
col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra. Inclou junta de cautxú EPDM amplada 20mm, cada 9m.
Col·locació a trenca-junts, segons projecte. Dos tipus: gris i rosa purriño.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

20,500 C#*D#*E#*F#

20,500
18,000

0,300

0,450

2,430 C#*D#*E#*F#

63,000

0,300

0,900

17,010 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS
7
8
9
10
11
12
13
14

Data: 18/12/19

Vorera Sud
ROSA PURRIÑO 30x30x6cm
Vorera Nord
Vorera Sud
ROSA PURRIÑO 45x30x6cm
Vorera Nord
Vorera Sud
+2%

77,000

0,300

Pàg.:
20,790 C#*D#*E#*F#

0,900

95,000 C#*D#*E#*F#
392,000 C#*D#*E#*F#

95,000
392,000
125,000
150,000
0,020

0,300
0,300
584,855

16,875 C#*D#*E#*F#
20,250 C#*D#*E#*F#
11,697 C#*D#*E#*F#

0,450
0,450

TOTAL AMIDAMENT
4

F961VB01

Num.

u

Text

10

596,552

Vorada per a canvi de nivell, recta de pedra granítica color GRIS, gra fi, recta, escairada i buixardada dues cares
vistes, de 30x22x90 cm, col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

GRIS 90x30x22cm
Zona graó biblioteca
3 Zona graó final rambla
2

14,000 C#*D#*E#*F#
15,000 C#*D#*E#*F#

14,000
15,000
TOTAL AMIDAMENT

5

F9F17100

Num.

m2

Text

29,000

Paviment de peça matriu de formigó prefabricat, tipus LINK-STONE o similar, de 77x77x6cm, formada per 36 ut
de llambordes de forma quadrada de 11x11cm i 6cm de gruix, entrelligats amb vareta d'acer galvanitzat de
diàmetre 5mm, color GRIS i color ROSA segons projecte, col·locades sobre un llit de 4cm de sorra 2/5mm, per a
l'anivellació de les peces i rejuntades amb àrid seleccionat de cantells angulars de mides 3/5mm. les peces es
tallaran per alses seves separacions a efectes d'adapta-les a la mida dels arbres existents amb suficient marge,
segons plànols de projecte i Direcció Facultativa. Sobre sub-base de tot-u compactat no inclòs en la partida.
Norma aplicable UNE-EN-1338-2004.
Tipus

1

GRIS
ROSA
3 +5%
2

[C]

[D]

[E]

1,000
6,000
0,050

32,800
3,100
93,548

1,820
1,820

[F]

59,696 C#*D#*E#*F#
33,852 C#*D#*E#*F#
4,677 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

G9J13J30
Num.

m2

Text

98,225

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2
Tipus

1

Rampa davant biblioteca
Recta
3 Corba
4 Passatge sortida aparcament

[C]

[D]

[E]

[F]

13,000
155,000
70,000
5,000

2

F9H11B51
Num.

t

Text

1

Rampa davant biblioteca
Recta
3 Corba
4 Passatge sortida aparcament

8

G9J12E40

m2

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

243,000

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada
Tipus

2

TOTAL Fórmula

13,000
155,000
70,000
5,000
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL Fórmula

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

13,000
155,000
70,000
5,000

0,080
0,080
0,080
0,080

2,420
2,420
2,420
2,420

2,517
30,008
13,552
0,968

TOTAL AMIDAMENT

47,045

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2
EUR
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AMIDAMENTS
Num.

Data: 18/12/19

Text

Tipus

1

Rampa davant biblioteca
Recta
3 Corba
4 Passatge sortida aparcament

[C]

[D]

[E]

Pàg.:

[F]

13,000
155,000
70,000
5,000

2

9

F9H4A151MDX

Num.

m2

Text

Tipus

1

Rampa davant biblioteca
Recta
3 Corba

243,000

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.
1

m2

238,000

Capa de rodadura 50mm de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC
8 surf B 50/70 D, igual característiques de color i rugositat que Asfalt imprès, però sense impressió.

Text

Tipus

Passatge sortida aparcament

[C]

[D]

1,000

5,000

[E]

[F]

F9B3UA60
Num.
1

m2

5,000

Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 60 mm de gruix, col·locades amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Text

Tipus

Previsió afectació paviment existent

[C]

[D]

[E]

[F]

F9E11300
Num.
1

m2

5,000

Paviment de panot tàctil de botons per a vorera rosa de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. Norma UNE CEN TS 15209 EX.

Text

Tipus

Trobada vorera Nord amb passatge

[C]

[D]

[E]

2,000

1,500

0,800

[F]

F9E11301
Num.
1

m2

Tipus

Trobada vorera Nord amb passatge

[C]

[D]

[E]

1,000

0,400

4,100
TOTAL AMIDAMENT

1

01
06

FQ113200

u

2,400

Paviment de panot tàctil de bandes longitudinals per a vorera rosa de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. Norma UNE CEN TS 15209 EX.

Text

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
13

TOTAL Fórmula

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

5,000
TOTAL AMIDAMENT

12

TOTAL Fórmula

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

11

TOTAL Fórmula

13,000 C#*D#*E#*F#
155,000 C#*D#*E#*F#
70,000 C#*D#*E#*F#

13,000
155,000
70,000
TOTAL AMIDAMENT

F9H4A151MD00

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Capa de rodadura 50mm de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC
8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà ref. ASFALT IMPRÈS de la serie
Asfalt imprès de SORIGUE o similar, disseny i color igual a existent a la Vall del Castell.

2

10

TOTAL Fórmula

13,000
155,000
70,000
5,000
TOTAL AMIDAMENT

11

[F]

TOTAL Fórmula

1,640 C#*D#*E#*F#
1,640

PRESSUPOST PRES PLAÇA OLI
MOBILIARI URBÀ

Banc T de MUD (Metropolitan Urban Design) TORHO, format per 2 suports estructurals d'acer a base de
platines soldades formant T i taulons de fusta fixats als suports amb cargos tirafons d'acer inoxidable enrasts.
EUR
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AMIDAMENTS

Data: 18/12/19

Pàg.:

12

Mida del banc 180x59x85,7 cm. Acabat estructura galvanitzat en calent, llistons de fusta de pi amb tractamenta
l'autoclau i color natural. Col·locació: ancoratges per anar sota paviment fomats per platina d'acer soldats per la
part infeiror dels suports, i perns d'ancoratge de vareta roscada de diàmetre 12 i 250mm i rosques d'acer
inoxidable per fixar a sabata o solera.
Num.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

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

4,000
TOTAL AMIDAMENT

2

FQ113201

Num.

u

4,000

Cadira T de MUD (Metropolitan Urban Design) TORHO, format per 2 suports estructurals d'acer a base de
platines soldades formant T i taulons de fusta fixats als suports amb cargos tirafons d'acer inoxidable enrasts.
Mida del banc 60x59x85,7 cm. Acabat estructura galvanitzat en calent, llistons de fusta de pi amb tractamenta
l'autoclau i color natural. Col·locació: ancoratges per anar sota paviment fomats per platina d'acer soldats per la
part infeiror dels suports, i perns d'ancoratge de vareta roscada de diàmetre 12 i 250mm i rosques d'acer
inoxidable per fixar a sabata o solera.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

FQ21BC00
Num.
1
2

u

1,000

Paperera model Barcelona de 60 litres de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports
laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

Text

Tipus

Nova
Re-utilitzada

[C]

[D]

1,000
0,500

1,000
1,000

[E]

[F]

FQZ51100
Num.

u

1,500

Pilona per aparcament de bicicletes individual, de material X-last compòsit polimèric amb nonopartícules
reforçants, model Babik de SABACAUCHO, color a escollir, fixat mecànicament.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

01
07

FQB2T000

Num.

u

Text

3,000

PRESSUPOST PRES PLAÇA OLI
JARDINERIA

Jardinera cúbica d'acer corten gruix 3mm, de mides 98x98cm per alçada 95cm. Acer corten amb oxidació
controlada i pintada al forn per evitar pèrdcues d'òxid. Inclús base estructural apte per ser transportada amb
carretó elevador, i folrat interior de 40mm de poliestirè expandit. Col·locada superficialment sense fixacions
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

FR3PBL03
Num.
1

m3

Text

Base reblert jardineres

TOTAL Fórmula

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

3,000
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

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

3,000

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
0,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

3,000

Grava volcànica de 12 a 30 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

1,000

1,000

0,100

TOTAL Fórmula

0,300 C#*D#*E#*F#
EUR

Pressupost projecte re-urbanització plaça de l´Oli

AMIDAMENTS
2

Data: 18/12/19

Resta fins arribar a 1 sac

Pàg.:
0,500 C#*D#*E#*F#

0,500
TOTAL AMIDAMENT

3

FR3PF000

Num.
1
2

m3

0,800

Substrat per a la producció de planta ornamental en contendor, fibrós i porós, amb un contingut en matèria
orgànica del 75-80%, Ph entre el 5-6,5. Subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals.

Text

Tipus

Reblert jardineres
Resta fins arribar a 3 sacs

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000
0,450

1,000

1,000

0,650

TOTAL AMIDAMENT
4

FR3PE400
Num.
1
2

m3

Num.

Tipus

Capa acabat jardineres
Resta fins arribar a 1 sac

u

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000
0,500

1,000

1,000

0,100

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

u

3,000

Subministrament de Coreopsis grandiflora en test 17 cm / 3 litres

Text

Tipus

1

[C]

[D]

3,000

4,000

[E]

[F]

GR4G5HA1
Num.

u

12,000

Subministrament de Petunia x hybrida en test 11 cm

Text

Tipus

1

[C]

[D]

3,000

10,000

[E]

[F]

1

01
08

K21GU007

Num.
1
2
3

TOTAL Fórmula

30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL Fórmula

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

Num.

0,300 C#*D#*E#*F#
0,500 C#*D#*E#*F#
0,800

3,000

GR4BR6B1

TOTAL Fórmula

Subministrament de Eugenia myrtifoliad'alçària aproximada 80cm, en contenidor 12 litres.

1

6

1,950 C#*D#*E#*F#
0,450 C#*D#*E#*F#

Escorça de pi de 70 a 100 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals. Es deixarà
10cm lliures de la jardinera per poder regar.

Text

FR4C3000

TOTAL Fórmula

2,400

TOTAL AMIDAMENT
5

13

30,000

PRESSUPOST PRES PLAÇA OLI
INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT PÚBLIC

m

Text

Sortida QEP05 façana mercat de la
carn

Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica entubada o de superfície, conductors de coure o alumini, amb
aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1,000

8,000

8,000 C#*D#*E#*F#

1,000
4,000

4,000
43,000

4,000 C#*D#*E#*F#
172,000 C#*D#*E#*F#
EUR

Pressupost projecte re-urbanització plaça de l´Oli

AMIDAMENTS
4

Data: 18/12/19

Sortida EP10 carrer Ferran

1,000
1,000
1,000
1,000

5
6
7

Pàg.:

8,000
5,000
6,000
15,000

8,000
5,000
6,000
15,000
TOTAL AMIDAMENT

2

K21FU120

Num.

m

Text

Tipus

Sortida QEP05 façana mercat de la
carn-plaça de l'Oli
2 Sortida QEP10 façana lateral
biblioteca- c/ Ferran

218,000

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

5,000

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

1,000

8,000

8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
F21H1641

Num.
1

u

Text

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

Columnes plaça de l'Oli

K21H23A2
Num.

u

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000

Col·locació de columna aprofitada de 3,1m a nova ubicació i segons nova cota de paviment. Inclou perns nous i
plantilla nova d'ancoratge. Totalment instal·lat.
Tipus

1

L1.1
L1.2
3 L1.3

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

Text

1

L1.4
L1.5

2

u

3,000

Columna tipus vuicentista de 3,1m model GAS de la casa SALVI o equivalent. Amb rosca de 3/4´´. Color negre
texturat N1. Amb base platina i porta. Totalment col·locada sobre dau de formigó. Inclou pletina i perns
d'ancoratge.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

FHM24701
Num.
1
2

u

Text

[C]

[D]

[E]

K21H23B2

u

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

7

2,000

Braç mural a façana tipus repisa vuitcentista de 84cm amb rosca 3/4´´ color negre texturat N1 de la casa SALVI
o equivalent. Fixat amb platina i cargols.
Tipus

L1.8 façana entre nº 1 i nº 3
L1.7 façana entre nº 3 i nº 5

TOTAL Fórmula

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

1,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

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

1,000
1,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

FHM1U001

TOTAL Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#

6,000

2

5

TOTAL Fórmula

13,000

TOTAL AMIDAMENT
4

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Arrencada per a substitució de tubs per a cablejat elèctric, de 2'' o 60 mm de diàmetre, com a màxim, muntat
superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

1

3

14

2,000

Muntatge de llumenera aprofitada en columna de 3,1m o en braç a façana a una alçària <= 10 m, amb mitjans
manuals. Inclou petit material per la seva correcte instal·lació.
EUR

Pressupost projecte re-urbanització plaça de l´Oli

AMIDAMENTS
Num.

Text

1

L1.1
L1.2
L1.3
L1.4
L1.7
L1.8

2
3
4
5
6

Data: 18/12/19

Tipus

[C]

[D]

[E]

Pàg.:

[F]

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

8

FHN635A6

Num.

Text

1

L1.5

u

FHQL13P0

Lluminària tipus LED vuitcentitsta model PALACIO TOP de la casa SALVI o equivalent amb unió 3/4´´.
Temperatura de color 3.000K. Fotometria F3M3 PMMA SC D P035. Color negre texturat N1. Potència de 45W.
Inclou font d'alimentació, protector de sobretensions de 10KV, driver tipus TRIDONIC. Inclou petit material per a
la seva fixació. totalment instal·lat.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.
1

Text

1,000

Projector LED per iluminació de façana. Model TMAX 160W de la casa CARANDINI o equivalent. Temperatura
de color 4.000K. 23.000 lm. TMX.GEN2.L234.L8L7.GBOX.LRTSC.FL504.C9.10SL-ZG.C-PROTEC. Inclou font
d'alimentació, protector de sobretensions de 10KV i driver tipus TRIDONIC. Totalment instal·lat a façana. Inclou
petit material, accessoris de suport tipus lira.
Tipus

L6.1 plaça de l'oli entre nº 6 i nº 8

[C]

[D]

[E]

[F]

FHQL13A0

Num.
1
2

u

Text

1,000

Projector LED per iluminació de façana. Model TMAX 70W de la casa CARANDINI o equivalent. Temperatura
de color 4.000K. 10.000 lm. TMX.GEN2.L104.L8L7.GBOX.LRTSC.FL504.C9.10SL-ZG.C-PROTEC. Inclou font
d'alimentació, protector de sobretensions de 10KV i driver tipus TRIDONIC. Totalment instal·lat a façana. Inclou
petit material, accessoris de suport tipus lira.
Tipus

L7.1 plaça de l'oli nº 5 cantonada
L7.2 plaça Jaume I nº 27 cantonada

[C]

[D]

[E]

[F]

FHGAU206

Num.
1

Text

QEP98

u

TOTAL Fórmula

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

1,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

11

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

10

TOTAL Fórmula

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

1,000

u

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

6,000

TOTAL AMIDAMENT
9

TOTAL Fórmula

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

15

2,000

Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic de tipus monolit de 165x52x52cm. Inclou caixa
seccionadora i CGP segons normes companyia subministradora. 5 sortides trifàsiques d'enllumenat, 2 sortides
monofàsiques d'enllumenat, 1 sortida monofàsica de quadre de pilones, 1 línia trifàsica per a toma cetac 32A 5P,
1 línia trifàsica per a toma cetac de 16A 5P, 2 línies monofàsiques per a 2 tomes tipus shucko cada una i 1 línia
monofàsica per a maniobra. Totes les línies aniran protegides amb diferencials rearmables i magnetotèrmics.
Tot segons esquema unifilar dels plànols. L'armari anirà rotulat a dos cares segons disseny proporcionat pels
serveis tècnics del Ajuntament. L'armari serà de xapa d'acer inoxidable AISI304 pintat amb colo RAL7021. Dos
portes reversibles. Una porta per la CS i CGP de companyia. Una porta pel mòdul de proteccions. I una porta
lateral per les tomes de corrent. Amb tancaments antivandàlics de triple protecció. Amb enllumenat interior i
endoll tipus shuko protegit. Amb sòcol d'acer inoxidable encastat en fonaments amb perns roscats M16.
Bancada de 30cm d'acer inoxidable polit amb perns M16. I tot el petit material auxiliar necessari de connexió i
muntatge. Proteccions per una potència contractable de fins a 27,7 KW (40 A/400 V). Inclou IGA + protector de
sobretensions permanents i transitòries. Inclou presa i placa de terra, inclosos els pictogrames de les tapes
exteriors, totalment instal·lat. Inclou la instal·lació del equip de telegestió instal·lat actuament al Quadre QEP05.
Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

EUR

Pressupost projecte re-urbanització plaça de l´Oli

AMIDAMENTS

Data: 18/12/19

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
12

FDGZU010
Num.
1
2
3
4
5
6

m

Text

1,000

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora
Tipus

QEP98 - arqueta 60x60cm
QEP98 - L1.5
entrada i sortida faroles
QEP98 - conversió plaça oli netre nº
18 i nº 20
L1.3 - conversió aparcament
L1.4 - conversió plaça Oli entre nº 6 i
nº 8

[C]

[D]

1,000
1,000
4,000
1,000

14,000
47,000
2,000
6,000

1,000
1,000

8,000
7,000

[E]

[F]

EG22TP1K

Num.
1

m

Text

1,000

90,000

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
Tipus

entrada armari QEP98

EG22TH1K

Num.
1
2
3
4
5
6
7
8

m

Text

[C]

[D]

2,000

2,000

[E]

[F]

4,000

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
Tipus

QEP98 - arqueta 60x60cm
QEP98 - L1.3
L1.3 - conversió aparcament
L1.3 - L1.4
L1.4 - conversió plaça Oli entre nº 6 i
nº 8
L1.4 - L1.5
entrada i sortida faroles
QEP98 - conversió plaça oli netre nº
18 i nº 20

FG23RB15
Num.
1

m

Text

Plaça de l'oli nº 5 cantonada. L7.1+L1
Plaça Jaume I nº 27 cantonada. L7.2
3 Plaça de l'Oli cantonada aparcament
L5
4 Plaça de l'Oli entre nº 18 i nº 20. L1
5 Plaça de l'Oli entre nº 6 i nº 8.
L1.6+L6.1
2

TOTAL Fórmula

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

[C]

[D]

6,000
3,000
1,000
2,000
1,000

19,000
29,000
8,000
11,000
11,000

1,000
4,000
1,000

11,000
2,000
8,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

114,000
87,000
8,000
22,000
11,000

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

11,000 C#*D#*E#*F#
16,000 C#*D#*E#*F#
8,000 C#*D#*E#*F#

2,000

TOTAL AMIDAMENT
15

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

8,000 C#*D#*E#*F#
7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
14

TOTAL Fórmula

14,000
47,000
8,000
6,000

TOTAL AMIDAMENT
13

16

277,000

Conversió aèria-subterrània. Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte
de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment
Tipus

[C]

[D]

[E]

1,000
1,000
1,000

2,000
2,000
2,000

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

1,000
1,000

2,000
2,000

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

TOTAL AMIDAMENT

[F]

TOTAL Fórmula

10,000

EUR

Pressupost projecte re-urbanització plaça de l´Oli

AMIDAMENTS
16

EG319554
Num.
1
2
3
4
5
6
7
8

m

Text

Data: 18/12/19

Pàg.:

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x
6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
Tipus

QEP98 - arqueta 60x60cm
QEP98 - L1.3
L1.3 - conversió aparcament
L1.3 - L1.4
L1.4 - conversió plaça Oli entre nº 6 i
nº 8
L1.4 - L1.5
entrada i sortida faroles
QEP98 - conversió plaça oli netre nº
18 i nº 20

[C]

[D]

4,000
2,000
1,000
1,000
1,000

22,000
29,000
11,000
11,000
14,000

1,000
4,000
1,000

13,000
2,000
11,000

[E]

[F]

EG319354
Num.
1
2
3
4
5
6

m

Text

230,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
Tipus

QEP98 - arqueta 60x60cm
QEP98 - L1.3
L1.3 - L1.4
L1.4 - conversió plaça Oli entre nº 6 i
nº 8
arqueta 60x60cm - conversió Plaça
Jaume I L7.2
arqueta 60x60 - armari pilones

EG31D552
Num.

m

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

Tipus

Conversió aparcament en plaça Oli nº
12 fins a L5.2
2 Conversió cantonada plaça Oli nº 5
fins a L1.7

2,000
1,000
1,000
1,000

22,000
29,000
11,000
14,000

44,000
29,000
11,000
14,000

1,000

20,000

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

1,000

3,000

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

Num.
1
2
3
4
5
6
7
8

m

Text

Façana conversió entre nº 18 i nº 20 L1.9
Façana L1.7 - L1.8
Façana conversió entre nº 6 i nº 8 L1.6
L6.1
L7.1
L7.2
Pujada faroles
Braços a façana

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

121,000

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

18,000

18,000 C#*D#*E#*F#

1,000

14,000

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

TOTAL AMIDAMENT
EG319334

TOTAL Fórmula

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció 5 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

1

19

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

13,000 C#*D#*E#*F#
24,000 C#*D#*E#*F#
11,000 C#*D#*E#*F#

3,000

TOTAL AMIDAMENT
18

TOTAL Fórmula

88,000
58,000
11,000
11,000
14,000

TOTAL AMIDAMENT
17

17

TOTAL Fórmula

32,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x
2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1,000

21,000

21,000 C#*D#*E#*F#

1,000
1,000

15,000
5,000

15,000 C#*D#*E#*F#
5,000 C#*D#*E#*F#

1,000
1,000
1,000
5,000
5,000

7,000
7,000
7,000
4,000
2,000

7,000
7,000
7,000
20,000
10,000

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

EUR

Pressupost projecte re-urbanització plaça de l´Oli

AMIDAMENTS

Data: 18/12/19

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
20

EG319152
Num.

m

Text

92,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat superficialment
Tipus

1

Plaça de l'oli nº 5 cantonada. L7.1+L1
Plaça Jaume I nº 27 cantonada. L7.2
3 Plaça de l'Oli cantonada aparcament
L5
4 Plaça de l'Oli entre nº 18 i nº 20. L1
5 Plaça de l'Oli entre nº 6 i nº 8.
L1.6+L6.1
2

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
1,000
1,000

4,000
4,000
4,000

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

1,000
1,000

4,000
4,000

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

TOTAL AMIDAMENT
21

FGD1322E
Num.
1

u

Text

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra
Tipus

Faroles

FG380902
Num.
1
2
3
4
5
6

m

Text

[C]

[D]

1,000

5,000

[E]

[F]

5,000

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

QEP98 - arqueta 60x60cm
QEP98 - L1.5
entrada i sortida faroles
QEP98 - conversió plaça oli netre nº
18 i nº 20
L1.3 - conversió aparcament
L1.4 - conversió plaça Oli entre nº 6 i
nº 8

FG151B22
Num.
1

u

Text

[C]

[D]

1,000
1,000
4,000
1,000

14,000
47,000
2,000
6,000

1,000
1,000

8,000
7,000

[E]

[F]

1,000

Tipus

Num.

u

Text

8,000 C#*D#*E#*F#
7,000 C#*D#*E#*F#

90,000

[C]

[D]

1,000

5,000

[E]

[F]

1

L1.5
L6.1
3 L7.1, L7.2

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

[C]

[D]

[E]

RS001

u

5,000

[F]

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#

1,000
1,000
2,000
TOTAL AMIDAMENT

25

TOTAL Fórmula

Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 22x58 mm i muntada
superficialment. Inclou fusibles.
Tipus

2

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment

Conversions

EG4662C2

TOTAL Fórmula

14,000
47,000
8,000
6,000

TOTAL AMIDAMENT
24

TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT
23

TOTAL Fórmula

20,000

TOTAL AMIDAMENT
22

18

4,000

Legalització d'instal·lació d'enllumenat públic. Inclou projecte elèctric, Certificat de la Instal·lació Elèctrica de
Baixa Tensió, Inscripció a Indústria, Inspecció Inicial d'Indústria Favorable, tràmits, taxes, gestions.
EUR

Pressupost projecte re-urbanització plaça de l´Oli

AMIDAMENTS
Num.

Data: 18/12/19

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

Pàg.:

[F]

RS002
Num.

PA

1,000

Imprevistos a justificar que puguin apareixer durant l'execució dels treballs.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

RS003
Num.
1

u

1,000

Cala per a localització de tub existent i unió amb nova conversió. Inclou demolició de paviment, exvavació,
reomplert i reposició del paviment. Màxim 2m2.

Text

Tipus

L7.2 plaça Jaume I nº 27 cantonada

[C]

[D]

[E]

[F]

EG319154
Num.
1

m

1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Text

Tipus

Connexió terra faroles

[C]

[D]

5,000

2,000

[E]

[F]

1

01
09

EG22TH1K

Num.

10,000

PRESSUPOST PRES PLAÇA OLI
PRE-INSTAL·LACIONS QUIOSC-BAR

m

Text

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
Tipus

1

Sortida mercat de la carn fins a
previsió quiosc bar
2 1 tub per aigua, 1 tub per electricitat i 1
tub de reserva

[C]

[D]

3,000

11,000

[E]

[F]

FDGZU010
Num.

m

Text

[C]

[D]

[E]

RS005

u

[F]

TOTAL Fórmula

11,000 C#*D#*E#*F#

11,000
TOTAL AMIDAMENT

3

33,000

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora
Tipus

1

TOTAL Fórmula

33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL Fórmula

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

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

28

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

27

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

26

19

11,000

Ajudes de paleta per a fer el pas inclinat des de l'interior del mercat de la carn, costat porta, fins a arqueta
exterior. Es passaran 3 tubs corrugats de 32mm de diàmetre extrerior. 1 per aigua, 1 per electricitat i 1 de
reserva. Inclou repassos a paret.

EUR

Pressupost projecte re-urbanització plaça de l´Oli

AMIDAMENTS
Num.

Data: 18/12/19

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

Pàg.:

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

01
10

F612X001
Num.

PA

1,000

PRESSUPOST PRES PLAÇA OLI
INSTAL·LACIONS SANEJAMENT I ABASTAMENT D'AIGUA

Partida alçada connexions previstes per la companyia d'aigües en la urbanització per als nous embornals,
previsió serveis quiosc-bar, i previsió reg.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

01
11

F612X000
Num.

PA

1,000

PRESSUPOST PRES PLAÇA OLI
AFECTACIÓ DE SERVEIS

Partida alçada a justificar, treballs annexos per afectació de serveis, com són descàrregues, variants
provisionals de serveis, transicions, etc.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

01
12

G2R54265
Num.

m3

1,000

PRESSUPOST PRES PLAÇA OLI
GESTIÓ DE RESIDUS

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

G2R45065
Num.

m3

60,000

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de fins a 5 km

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

01
13

[F]

TOTAL Fórmula

300,000 C#*D#*E#*F#

300,000
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

60,000 C#*D#*E#*F#

60,000
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

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

1,000

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

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

1,000

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

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

1,000

Obra
Capítol

20

300,000

PRESSUPOST PRES PLAÇA OLI
SEGURETAT I SALUT

EUR

Pressupost projecte re-urbanització plaça de l´Oli

AMIDAMENTS

1

HQU1E350

Num.

u

Text

Data: 18/12/19

Pàg.:

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra
de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de
1 pica amb aixeta i taulell
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

HQU1H110

Num.

mes

Text

1,000

Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de
45l. , amb manteniment inclòs
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

H6AA2111
Num.

m

Text

6,000

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

HBC1C001
Num.

u

Text

150,000

Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9) i amb el desmuntatge inclòs
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

HBC1GFJ1
Num.

u

Text

2,000

Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

HBB21000
Num.

u

Text

6,000

Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyalització zona d'obres i normes de seguretat, fixada i amb
el desmuntatge inclòs
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

HBB20005
Num.
1

Text

u

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#

6,000
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

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

150,000
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#

6,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

21

1,000

Senyal manual per a senyalista
Tipus

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

EUR

Pressupost projecte re-urbanització plaça de l´Oli

AMIDAMENTS

Data: 18/12/19

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
8

HBB11111
Num.

u

Text

2,000

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

HRE21300
Num.

m

Text

2,000

Protecció de l'àrea de vegetació amb barrera de seguretat rígida de plàstic, plena d'aigua, amb el desmuntatge
inclòs
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

HRE22100

Num.

u

Text

6,000

Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades
entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el
desmuntatge inclòs
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

HQUA2100
Num.

u

Text

6,000

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

HM31161J
Num.

u

Text

1,000

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

H151UA10
Num.

u

Text

2,000

Protecció contra caigudes en rases al paviment amb plaques de composites reforçades amb fibra de vidre, de
1,2x80 cm, apte per una càrrega puntual de 500 kp, amb el desmuntatge inclòs
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

H151AJ01
Num.
1

Text

m2

TOTAL Fórmula

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

14

TOTAL Fórmula

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

13

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

12

TOTAL Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#

6,000
TOTAL AMIDAMENT

11

TOTAL Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#

6,000
TOTAL AMIDAMENT

10

TOTAL Fórmula

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

9

22

2,000

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge
inclòs
Tipus

[C]

4,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

EUR

Pressupost projecte re-urbanització plaça de l´Oli

AMIDAMENTS

Data: 18/12/19

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
15

H152U000
Num.

m

Text

4,000

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

H1534001
Num.

u

Text

50,000

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

H15A0003
Num.

u

Text

50,000

Senyal acústica de marxa enrera
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

H1411111
Num.

u

Text

2,000

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

H1432012
Num.

u

Text

6,000

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

H1441201
Num.

u

Text

2,000

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

H1474600
Num.

u

Text

[C]

[D]

[E]

H1485800

u

[F]

TOTAL Fórmula

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

22

2,000

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Tipus

1

TOTAL Fórmula

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

21

TOTAL Fórmula

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

20

TOTAL Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#

6,000
TOTAL AMIDAMENT

19

TOTAL Fórmula

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

18

TOTAL Fórmula

50,000 C#*D#*E#*F#

50,000
TOTAL AMIDAMENT

17

TOTAL Fórmula

50,000 C#*D#*E#*F#

50,000
TOTAL AMIDAMENT

16

23

2,000

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

EUR

Pressupost projecte re-urbanització plaça de l´Oli

AMIDAMENTS
Num.

Text

Data: 18/12/19

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

Pàg.:

[F]

H16F0000

Num.
1

Text

u

TOTAL Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#

6,000
TOTAL AMIDAMENT

23

24

6,000

Redacció del Pla de seguretat i salut en les obres de construcció segons Reial Decret 1627/97 sobre
´´Disposicions mínimes de seguretat i salut a les okbres de construcció´´, segons l'Estudi de seguretat i salut, i
que s'haurà d'aprovar pel Coordinador de Seguretat i salut. Obertura del centre de treball. Tramitacions
necessàries.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

1,000

EUR

V. PRESSUPOST

Cort 14 - 08720 Vilafranca del Penedès
938920358 - www.vilafranca.cat
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PRESSUPOST

Data: 18/12/19

Obra

01

Pressupost PRES PLAÇA OLI

Capítol

01

PREVIS, DEMOLICIONS I ENDERROCS

Pàg.:

1

1 7G111100

u

Quadre principal per a instal·lació elèctrica d'obra, aïllada i protegida.
(P - 2)

112,53

1,000

112,53

2 EJ298100

u

Aixeta senzilla per a obra, muntada superficialment, de llautó cromat,
amb entrada de 1/2´´, i tub de polietilè connectat a la xarxa
d'abastament d'aigua com a provisional d'obra. (P - 18)

23,37

1,000

23,37

3 K1A25200

u

Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats o extraccions de
terres i runes, amb la presa de dades per a la realització de l'informe
final. Inclou tramitació a la Comissió de Patrimoni, i redacció de
l'informe d'arqueologia. (P - 119)

277,46

2,000

554,92

4 J060770A

u

Control de qualitat. Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració
de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie
de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3 (P - 118)

101,25

1,000

101,25

5 F219FBC0

m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 24)

5,19

3,650

18,94

6 F219FFC0

m

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 26)

7,63

3,450

26,32

7 F219FF00

m

Tall en paviment de pedra de fins a 15 cm de fondària, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (P 25)

7,94

30,000

238,20

8 F2191305

m

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 20)

4,23

227,000

960,21

9 F2194JF1

m2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 22)

13,02

286,000

3.723,72

10 F2194AG5

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió (P - 21)

4,30

27,000

116,10

11 F2194XG5

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 23)

3,59

564,000

2.024,76

12 K2194600

m2

Arrencada/demolició de paviment de pedra natural, amb compressor,
aplec parcial per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 120)

16,57

35,000

579,95

13 F21DQG02

u

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 30)

5,04

5,000

25,20

14 F21B3000

u

Desmuntatge de reixa embornal, mides aproximades 75x30cm, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió. (P - 27)

15,44

5,000

77,20

15 F21DFU02

m

Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 30 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 29)

8,46

4,000

33,84

16 F21B3001

u

Desmuntatge de tapa pou de clavagueram de diàmetre 80cm, mides
aproximades 100x100cm, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
per a la seva re-utilització. (P - 28)

29,48

4,000

117,92

17 F21DQU03

u

Demolició d'arqueta i tapa de mides fins a 80x80x85 cm, de parets de
15/30 cm de maó, amb mitjans mecànics/manuals i càrrega sobre
camió. Inclús retirada de tapa metalica. (P - 31)

31,12

2,000

62,24

18 F2191300

u

Demolició d'escosell pre-fabricat sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 19)

17,14

12,000

205,68

19 F21Q1231

u

Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 33)

15,91

5,000

79,55

EUR

Pressupost projecte re-urbanització plaça de l´Oli
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Pàg.:

2

20 F21Q2500

u

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament per al seu
enmagatzematge, i de la runa sobre camió o contenidor (P - 34)

4,48

2,000

8,96

21 F21QQB01

u

Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(P - 36)

7,47

1,000

7,47

22 F21QQB03

u

Retirada d'aparca bicis, i càrrega manual i mecànica de l'equipament
per a la seva re-utilització, i la runa sobre camió o contenidor (P - 38)

15,74

1,000

15,74

23 F21QQB00

u

Retirada de parquímetre, i càrrega manual i mecànica de l'equipament
i la runa sobre camió o contenidor. Aquesta feina serà realitzada per
l'empresa Saba. (P - 35)

29,88

0,000

0,00

24 F21QQB02

u

Retirada de senyal de trànsit, inclús peu o fixació de façana, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(P - 37)

9,46

5,000

47,30

25 FQBA2000

u

Protecció d'arbres, veure partida a capítol Seguretat i Salut. (P - 81)

120,12

0,000

0,00

TOTAL

Capítol

01.01

9.161,37

Obra

01

Pressupost PRES PLAÇA OLI

Capítol

02

MOVIMENT DE TERRES

1 F221D6J2

m3

Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta
sobre camió (P - 39)

6,42

284,900

1.829,06

2 E2225400

m3

Excavació de rasa per a instal·lacions en presència de serveis fins a 2
m de fondària, en terreny compacte-trànsit (SPT 20-50), realitzada
amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres
deixades a la vora. (P - 4)

14,33

18,392

263,56

3 E222162A

m3

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit
(SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió (P - 3)

8,98

7,878

70,74

4 F2285M00

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P
- 41)

39,29

10,362

407,12

5 F228560F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 40)

20,03

5,258

105,32

6 FR261000

u

Descompactació del terreny mitjançant descàrregues d'aire comprimit
(maquinària tipus ´´Arbotor´´ o similar), juntament amb realització de
forats verticals (per trencar capa compactació) amb incoroporació de
material tipus suló/solució nutritiva, per evitar la compactació. (P - 83)

362,06

12,000

4.344,72

TOTAL

Capítol

01.02

7.020,52

Obra

01

Pressupost PRES PLAÇA OLI

Capítol

03

FONAMENTS I FORMIGONS

1 E3Z11200

m3

Formigó per a rases/pous HM-15/B/10, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió (P - 6)

73,81

3,077

227,11

2 E3152200

m3

Formigó per a fonaments, HM-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. (P - 5)

80,83

2,562

207,09

3 13512H30

m3

Formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb camió, armat amb 30 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades. (P - 1)

136,29

0,768

104,67

4 E442512C

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat,

2,54

176,160

447,45

EUR

Pressupost projecte re-urbanització plaça de l´Oli
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Pàg.:

3

col·locat a l'obra amb cargols (P - 7)
5 E4BCMA88

TOTAL

m2

Capítol

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080 (P - 8)

4,11

10,000

01.03

41,10

1.027,42

Obra

01

Pressupost PRES PLAÇA OLI

Capítol

04

OBRA CIVIL

1 FD5J6F0EL000 u

Caixa de formigó prefabricat per a embornal de 88x48x66,9 cm, sortida
lateral de diàmetre 300mm, sobre base de formigó. Compatible amb
reixa d'embornal ´´Teide´´ de Fàbregues. (P - 56)

104,69

6,000

628,14

2 FD5ZB000

u

Reixa i marc embornal abatible i reversible model ´´Teide´´ de
Fabrega, de fundició ductil GGG40, pes 26,621Kg, pintat negre
asfàltic, classe C-250, SEGONS NORMA une en-124. (P - 57)

94,76

6,000

568,56

3 FDK282C9

u

Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, mides interiors,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 59)

89,56

4,000

358,24

4 FDK282GA

u

Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, mides interiors,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de
maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 60)

128,30

1,000

128,30

5 FDKZHE00

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 450x450 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter. (P - 61)

82,07

4,000

328,28

6 FDKZHE01

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter. (P - 62)

107,38

1,000

107,38

7 FDKZHE02

u

Recol·locació de bastiment i tapa de registre petites existents,
recolzada, col·locat amb morter. Inclús elevar el nivell fins cota
d'acabat definitiva. (P - 63)

7,17

21,000

150,57

8 FDKZHE03

u

Recol·locació de bastiment i tapa de registre mitjanes existents,
recolzada, col·locat amb morter. Inclús elevar el nivell fins cota
d'acabat definitiva. (P - 64)

9,49

4,000

37,96

9 FDKZHE04

u

Recol·locació de bastiment i tapa de registre de pou de registre de
clavagueram. Retirada del marc i tapa de fundició dúctil classe D400,
elevar el nivell fins a cota definitiva amb maó calat i arrebossat fi, i
nova col·locació del marc i tapa a nivell de la cota d'acabat definitiva.
(P - 65)

53,09

6,000

318,54

10 FDKZHE05

u

Adaptació d'antic element soterrat. Comprobació de la seva
resistència, col·locació de plàstic separador, i col·locació a sobre de la
base corresponent al paviment, segons projecte. En cas de necessitat
d'assegurar l'element estructuralment, es realitzarà una actuació amb
el vist i plau de la Direcció Facultativa, preu a justificar. (P - 66)

94,15

2,000

188,30

11 F96AUA10

m

Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió (P - 47)

24,65

128,280

3.162,10

12 FRZRUZ40

m

Barrera antiarrels de sistema guiat amb planxa nervada tipus ReRoot o
equivalent, format per rotllo de 30 cm d'amplària, colocada
verticalment, juntes amb cinta adhesiva, en rasa lineal ja oberta, amb
part proporcional d'estrebada per a protegir en el moment del reblert
del trasdós per evitar que tombi el material. No es pot deixar la rasa
oberta, caldrà fer el reblert tot seguit. (P - 88)

6,50

128,280

833,82

EUR
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Capítol

Data: 18/12/19

Pàg.:

01.04

4

6.810,19

Obra

01

Pressupost PRES PLAÇA OLI

Capítol

05

PAVIMENTS

1 F921201F

m3

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95%
del PM. Subministrat/compactat per capes menors a 25cm. (P - 44)

24,60

195,078

4.798,92

2 F9365B11

m3

Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 45)

79,73

108,619

8.660,19

3 F9B4UA00

m2

Paviment de pedra granítica, acabat flamejat, de 60 mm de gruix,
peces 30x30x6cm o 30x45x6cm o 30x90x6cm, col·locada amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra. Inclou junta de cautxú EPDM amplada
20mm, cada 9m. Col·locació a trenca-junts, segons projecte. Dos
tipus: gris i rosa purriño. (P - 49)

126,24

596,552

75.308,72

4 F961VB01

u

Vorada per a canvi de nivell, recta de pedra granítica color GRIS, gra
fi, recta, escairada i buixardada dues cares vistes, de 30x22x90 cm,
col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió (P - 46)

62,41

29,000

1.809,89

5 F9F17100

m2

Paviment de peça matriu de formigó prefabricat, tipus LINK-STONE o
similar, de 77x77x6cm, formada per 36 ut de llambordes de forma
quadrada de 11x11cm i 6cm de gruix, entrelligats amb vareta d'acer
galvanitzat de diàmetre 5mm, color GRIS i color ROSA segons
projecte, col·locades sobre un llit de 4cm de sorra 2/5mm, per a
l'anivellació de les peces i rejuntades amb àrid seleccionat de cantells
angulars de mides 3/5mm. les peces es tallaran per alses seves
separacions a efectes d'adapta-les a la mida dels arbres existents amb
suficient marge, segons plànols de projecte i Direcció Facultativa.
Sobre sub-base de tot-u compactat no inclòs en la partida. Norma
aplicable UNE-EN-1338-2004. (P - 52)

63,84

98,225

6.270,68

6 G9J13J30

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 92)

0,34

243,000

82,62

7 F9H11B51

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i
compactada (P - 53)

58,56

47,045

2.754,96

8 G9J12E40

m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 91)

0,41

243,000

99,63

9 F9H4A151MDX m2

Capa de rodadura 50mm de paviment de mescla bituminosa en calent,
fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb
tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà ref. ASFALT
IMPRÈS de la serie Asfalt imprès de SORIGUE o similar, disseny i
color igual a existent a la Vall del Castell. (P - 55)

45,95

238,000

10.936,10

10 F9H4A151MD00m2

Capa de rodadura 50mm de paviment de mescla bituminosa en calent,
fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, igual
característiques de color i rugositat que Asfalt imprès, però sense
impressió. (P - 54)

34,94

5,000

174,70

11 F9B3UA60

m2

Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de
serra, de 60 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra (P - 48)

135,89

5,000

679,45

12 F9E11300

m2

Paviment de panot tàctil de botons per a vorera rosa de 20x20x2,5 cm,
classe 1a, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. Norma UNE CEN TS 15209 EX.
(P - 50)

35,04

2,400

84,10

13 F9E11301

m2

Paviment de panot tàctil de bandes longitudinals per a vorera rosa de
20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. Norma UNE CEN TS
15209 EX. (P - 51)

35,04

1,640

57,47

EUR
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5
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01

Pressupost PRES PLAÇA OLI

Capítol

06

MOBILIARI URBÀ

1 FQ113200

u

Banc T de MUD (Metropolitan Urban Design) TORHO, format per 2
suports estructurals d'acer a base de platines soldades formant T i
taulons de fusta fixats als suports amb cargos tirafons d'acer inoxidable
enrasts. Mida del banc 180x59x85,7 cm. Acabat estructura galvanitzat
en calent, llistons de fusta de pi amb tractamenta l'autoclau i color
natural. Col·locació: ancoratges per anar sota paviment fomats per
platina d'acer soldats per la part infeiror dels suports, i perns
d'ancoratge de vareta roscada de diàmetre 12 i 250mm i rosques
d'acer inoxidable per fixar a sabata o solera. (P - 77)

1.196,93

4,000

4.787,72

2 FQ113201

u

Cadira T de MUD (Metropolitan Urban Design) TORHO, format per 2
suports estructurals d'acer a base de platines soldades formant T i
taulons de fusta fixats als suports amb cargos tirafons d'acer inoxidable
enrasts. Mida del banc 60x59x85,7 cm. Acabat estructura galvanitzat
en calent, llistons de fusta de pi amb tractamenta l'autoclau i color
natural. Col·locació: ancoratges per anar sota paviment fomats per
platina d'acer soldats per la part infeiror dels suports, i perns
d'ancoratge de vareta roscada de diàmetre 12 i 250mm i rosques
d'acer inoxidable per fixar a sabata o solera. (P - 78)

722,95

1,000

722,95

3 FQ21BC00

u

Paperera model Barcelona de 60 litres de capacitat, amb cubeta
abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 79)

58,93

1,500

88,40

4 FQZ51100

u

Pilona per aparcament de bicicletes individual, de material X-last
compòsit polimèric amb nonopartícules reforçants, model Babik de
SABACAUCHO, color a escollir, fixat mecànicament. (P - 82)

160,20

3,000

480,60

TOTAL

Capítol

01.06

6.079,67

Obra

01

Pressupost PRES PLAÇA OLI

Capítol

07

JARDINERIA

1 FQB2T000

u

Jardinera cúbica d'acer corten gruix 3mm, de mides 98x98cm per
alçada 95cm. Acer corten amb oxidació controlada i pintada al forn per
evitar pèrdcues d'òxid. Inclús base estructural apte per ser
transportada amb carretó elevador, i folrat interior de 40mm de
poliestirè expandit. Col·locada superficialment sense fixacions (P - 80)

436,63

3,000

1.309,89

2 FR3PBL03

m3

Grava volcànica de 12 a 30 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 84)

110,14

0,800

88,11

3 FR3PF000

m3

Substrat per a la producció de planta ornamental en contendor, fibrós i
porós, amb un contingut en matèria orgànica del 75-80%, Ph entre el
5-6,5. Subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals. (P - 86)

84,35

2,400

202,44

4 FR3PE400

m3

Escorça de pi de 70 a 100 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals. Es deixarà 10cm lliures de la
jardinera per poder regar. (P - 85)

103,75

0,800

83,00

5 FR4C3000

u

Subministrament de Eugenia myrtifoliad'alçària aproximada 80cm, en
contenidor 12 litres. (P - 87)

17,85

3,000

53,55

6 GR4BR6B1

u

Subministrament de Coreopsis grandiflora en test 17 cm / 3 litres (P 93)

2,27

12,000

27,24

7 GR4G5HA1

u

Subministrament de Petunia x hybrida en test 11 cm (P - 94)

0,55

30,000

16,50

EUR
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Capítol

Data: 18/12/19

Pàg.:

01.07

6
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Obra

01
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Capítol

08

INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT PÚBLIC

1 K21GU007

m

Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica entubada o de
superfície, conductors de coure o alumini, amb aïllament o amb
aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 122)

0,17

218,000

37,06

2 K21FU120

m

Arrencada per a substitució de tubs per a cablejat elèctric, de 2'' o 60
mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb
desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 121)

6,49

13,000

84,37

3 F21H1641

u

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament
de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 32)

80,75

6,000

484,50

4 K21H23A2

u

Col·locació de columna aprofitada de 3,1m a nova ubicació i segons
nova cota de paviment. Inclou perns nous i plantilla nova d'ancoratge.
Totalment instal·lat. (P - 123)

44,57

3,000

133,71

5 FHM1U001

u

Columna tipus vuicentista de 3,1m model GAS de la casa SALVI o
equivalent. Amb rosca de 3/4´´. Color negre texturat N1. Amb base
platina i porta. Totalment col·locada sobre dau de formigó. Inclou
pletina i perns d'ancoratge. (P - 72)

886,04

2,000

1.772,08

6 FHM24701

u

Braç mural a façana tipus repisa vuitcentista de 84cm amb rosca 3/4´´
color negre texturat N1 de la casa SALVI o equivalent. Fixat amb
platina i cargols. (P - 73)

132,37

2,000

264,74

7 K21H23B2

u

Muntatge de llumenera aprofitada en columna de 3,1m o en braç a
façana a una alçària <= 10 m, amb mitjans manuals. Inclou petit
material per la seva correcte instal·lació. (P - 124)

22,28

6,000

133,68

8 FHN635A6

u

Lluminària tipus LED vuitcentitsta model PALACIO TOP de la casa
SALVI o equivalent amb unió 3/4´´. Temperatura de color 3.000K.
Fotometria F3M3 PMMA SC D P035. Color negre texturat N1.
Potència de 45W. Inclou font d'alimentació, protector de sobretensions
de 10KV, driver tipus TRIDONIC. Inclou petit material per a la seva
fixació. totalment instal·lat. (P - 74)

608,77

1,000

608,77

9 FHQL13P0

u

Projector LED per iluminació de façana. Model TMAX 160W de la casa
CARANDINI o equivalent. Temperatura de color 4.000K. 23.000 lm.
TMX.GEN2.L234.L8L7.GBOX.LRTSC.FL504.C9.10SL-ZG.C-PROTEC.
Inclou font d'alimentació, protector de sobretensions de 10KV i driver
tipus TRIDONIC. Totalment instal·lat a façana. Inclou petit material,
accessoris de suport tipus lira. (P - 76)

767,81

1,000

767,81

10 FHQL13A0

u

Projector LED per iluminació de façana. Model TMAX 70W de la casa
CARANDINI o equivalent. Temperatura de color 4.000K. 10.000 lm.
TMX.GEN2.L104.L8L7.GBOX.LRTSC.FL504.C9.10SL-ZG.C-PROTEC.
Inclou font d'alimentació, protector de sobretensions de 10KV i driver
tipus TRIDONIC. Totalment instal·lat a façana. Inclou petit material,
accessoris de suport tipus lira. (P - 75)

505,47

2,000

1.010,94

11 FHGAU206

u

Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic de tipus
monolit de 165x52x52cm. Inclou caixa seccionadora i CGP segons
normes companyia subministradora. 5 sortides trifàsiques
d'enllumenat, 2 sortides monofàsiques d'enllumenat, 1 sortida
monofàsica de quadre de pilones, 1 línia trifàsica per a toma cetac 32A
5P, 1 línia trifàsica per a toma cetac de 16A 5P, 2 línies monofàsiques
per a 2 tomes tipus shucko cada una i 1 línia monofàsica per a
maniobra. Totes les línies aniran protegides amb diferencials
rearmables i magnetotèrmics. Tot segons esquema unifilar dels
plànols. L'armari anirà rotulat a dos cares segons disseny proporcionat
pels serveis tècnics del Ajuntament. L'armari serà de xapa d'acer
inoxidable AISI304 pintat amb colo RAL7021. Dos portes reversibles.

7.667,08

1,000

7.667,08

EUR
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Data: 18/12/19

Pàg.:

7

Una porta per la CS i CGP de companyia. Una porta pel mòdul de
proteccions. I una porta lateral per les tomes de corrent. Amb
tancaments antivandàlics de triple protecció. Amb enllumenat interior i
endoll tipus shuko protegit. Amb sòcol d'acer inoxidable encastat en
fonaments amb perns roscats M16. Bancada de 30cm d'acer
inoxidable polit amb perns M16. I tot el petit material auxiliar necessari
de connexió i muntatge. Proteccions per una potència contractable de
fins a 27,7 KW (40 A/400 V). Inclou IGA + protector de sobretensions
permanents i transitòries. Inclou presa i placa de terra, inclosos els
pictogrames de les tapes exteriors, totalment instal·lat. Inclou la
instal·lació del equip de telegestió instal·lat actuament al Quadre
QEP05. (P - 71)
12 FDGZU010

m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 58)

0,73

90,000

65,70

13 EG22TP1K

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 10)

5,18

4,000

20,72

14 EG22TH1K

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 9)

2,98

277,000

825,46

15 FG23RB15

m

Conversió aèria-subterrània. Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de
diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment (P 68)

7,82

10,000

78,20

16 EG319554

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 15)

4,55

230,000

1.046,50

17 EG319354

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 14)

3,96

121,000

479,16

18 EG31D552

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ, tetrapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (P 16)

5,76

32,000

184,32

19 EG319334

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 13)

1,70

92,000

156,40

20 EG319152

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat superficialment (P - 11)

2,69

20,000

53,80

21 FGD1322E

u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 70)

31,81

5,000

159,05

22 FG380902

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 69)

7,67

90,000

690,30

23 FG151B22

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de
protecció IP-54, muntada superficialment (P - 67)

28,41

5,000

142,05

24 EG4662C2

u

Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a
fusibles cilíndrics de 22x58 mm i muntada superficialment. Inclou
fusibles. (P - 17)

55,13

4,000

220,52

25 RS001

u

Legalització d'instal·lació d'enllumenat públic. Inclou projecte elèctric,
Certificat de la Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió, Inscripció a
Indústria, Inspecció Inicial d'Indústria Favorable, tràmits, taxes,
gestions. (P - 125)

891,26

1,000

891,26

26 RS002

PA

Imprevistos a justificar que puguin apareixer durant l'execució dels
treballs. (P - 126)

198,06

1,000

198,06

27 RS003

u

Cala per a localització de tub existent i unió amb nova conversió.
Inclou demolició de paviment, exvavació, reomplert i reposició del
paviment. Màxim 2m2. (P - 127)

118,83

1,000

118,83

EUR
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28 EG319154

TOTAL

m

Capítol

Data: 18/12/19
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 12)

Pàg.:
2,69

10,000

01.08

8
26,90

18.321,97

Obra

01

Pressupost PRES PLAÇA OLI

Capítol

09

PRE-INSTAL·LACIONS QUIOSC-BAR

1 EG22TH1K

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 9)

2,98

33,000

98,34

2 FDGZU010

m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 58)

0,73

11,000

8,03

3 RS005

u

Ajudes de paleta per a fer el pas inclinat des de l'interior del mercat de
la carn, costat porta, fins a arqueta exterior. Es passaran 3 tubs
corrugats de 32mm de diàmetre extrerior. 1 per aigua, 1 per electricitat
i 1 de reserva. Inclou repassos a paret. (P - 128)

49,51

1,000

49,51

TOTAL

Capítol

01.09

155,88

Obra

01

Pressupost PRES PLAÇA OLI

Capítol

10

INSTAL·LACIONS SANEJAMENT I ABASTAMENT D'AIGUA

1 F612X001

TOTAL

PA

Capítol

Partida alçada connexions previstes per la companyia d'aigües en la
urbanització per als nous embornals, previsió serveis quiosc-bar, i
previsió reg. (P - 43)

01

Pressupost PRES PLAÇA OLI

11

AFECTACIÓ DE SERVEIS

PA

Capítol

79,55

79,55

Capítol

TOTAL

1,000

01.10

Obra

1 F612X000

79,55

Partida alçada a justificar, treballs annexos per afectació de serveis,
com són descàrregues, variants provisionals de serveis, transicions,
etc. (P - 42)

0,00

1,000

01.11

0,00

0,00

Obra

01

Pressupost PRES PLAÇA OLI

Capítol

12

GESTIÓ DE RESIDUS

1 G2R54265

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 90)

2,68

60,000

160,80

2 G2R45065

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 5 km (P - 89)

3,30

300,000

990,00

EUR
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TOTAL

Capítol

Data: 18/12/19

Pàg.:

01.12

9

1.150,80

Obra

01

Pressupost PRES PLAÇA OLI

Capítol

13

SEGURETAT I SALUT

1 HQU1E350

u

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 113)

71,32

1,000

71,32

2 HQU1H110

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P - 114)

137,24

6,000

823,44

3 H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 106)

2,87

150,000

430,50

4 HBC1C001

u

Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9) i amb el
desmuntatge inclòs (P - 110)

43,65

2,000

87,30

5 HBC1GFJ1

u

Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 111)

27,61

6,000

165,66

6 HBB21000

u

Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyalització zona
d'obres i normes de seguretat, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P 109)

60,77

1,000

60,77

7 HBB20005

u

Senyal manual per a senyalista (P - 108)

12,42

2,000

24,84

8 HBB11111

u

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 107)

54,00

2,000

108,00

9 HRE21300

m

Protecció de l'àrea de vegetació amb barrera de seguretat rígida de
plàstic, plena d'aigua, amb el desmuntatge inclòs (P - 116)

70,32

6,000

421,92

10 HRE22100

u

Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i
125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m
d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat,
amb el desmuntatge inclòs (P - 117)

41,80

6,000

250,80

11 HQUA2100

u

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 115)

102,44

1,000

102,44

12 HM31161J

u

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 112)

46,48

2,000

92,96

13 H151UA10

u

Protecció contra caigudes en rases al paviment amb plaques de
composites reforçades amb fibra de vidre, de 1,2x80 cm, apte per una
càrrega puntual de 500 kp, amb el desmuntatge inclòs (P - 101)

24,32

2,000

48,64

14 H151AJ01

m2

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 100)

13,44

4,000

53,76

15 H152U000

m

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 102)

2,43

50,000

121,50

16 H1534001

u

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 103)

0,24

50,000

12,00

17 H15A0003

u

Senyal acústica de marxa enrera (P - 104)

36,80

2,000

73,60

18 H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 95)

5,80

6,000

34,80

19 H1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 96)

18,79

2,000

37,58
EUR
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20 H1441201

u

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 97)

21 H1474600

u

22 H1485800
23 H16F0000

TOTAL

Capítol

Pàg.:

10

0,68

2,000

1,36

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 98)

15,00

2,000

30,00

u

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 99)

15,33

6,000

91,98

u

Redacció del Pla de seguretat i salut en les obres de construcció
segons Reial Decret 1627/97 sobre ´´Disposicions mínimes de
seguretat i salut a les okbres de construcció´´, segons l'Estudi de
seguretat i salut, i que s'haurà d'aprovar pel Coordinador de Seguretat
i salut. Obertura del centre de treball. Tramitacions necessàries. (P 105)

74,97

1,000

74,97

01.13

3.220,14

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

Data: 18/12/19

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
PREVIS, DEMOLICIONS I ENDERROCS
9.161,37
Capítol
01.02
MOVIMENT DE TERRES
7.020,52
Capítol
01.03
FONAMENTS I FORMIGONS
1.027,42
Capítol
01.04
OBRA CIVIL
6.810,19
Capítol
01.05
PAVIMENTS
111.717,43
Capítol
01.06
MOBILIARI URBÀ
6.079,67
Capítol
01.07
JARDINERIA
1.780,73
Capítol
01.08
INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT PÚBLIC
18.321,97
Capítol
01.09
PRE-INSTAL·LACIONS QUIOSC-BAR
155,88
Capítol
01.10
INSTAL·LACIONS SANEJAMENT I ABASTAMENT D'AIGUA
79,55
Capítol
01.11
AFECTACIÓ DE SERVEIS
0,00
Capítol
01.12
GESTIÓ DE RESIDUS
1.150,80
Capítol
01.13
SEGURETAT I SALUT
3.220,14
Obra
01
Pressupost PRES PLAÇA OLI
166.525,67
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
166.525,67
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost PRES PLAÇA OLI

166.525,67
166.525,67

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

1

166.525,67

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 166.525,67..............................................................................................................................
21.648,34

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 166.525,67.................................................................................................................................
9.991,54

Subtotal

198.165,55

21 % IVA SOBRE 198.165,55....................................................................................................................................41.614,77

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

€

239.780,32

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( DOS-CENTS TRENTA-NOU MIL SET-CENTS VUITANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS )
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VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS
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