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MEMÒRIA

1.

ÀMBIT DEL PROJECTE
1.1.

EMPLAÇAMENT

Els terrenys objecte d’aquest projecte d’urbanització formen part de la Pla de Millora
Urbana número 6 definida pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Mollerussa.
L'àmbit del Pla de Millora Urbana, definit com a PMU-06 - Àmbit Carrer Doctor Josep
Lluch, en el POUM de Mollerussa, es situa a la part oest de la ciutat, en la cruïlla dels
dos eixos principals de comunicació de la ciutat amb la resta del territori, l'Antiga NII,
Avinguda Jaume I, i la Ronda de Ponent, que actua com a enllaç entre l'Autovia i la
carretera LV-2001 (Carretera a Torregrossa i Juneda) i L-200 (Carretera de les Borges
Blanques).
Les dues vies configuren la façana principal del àmbit i delimiten la porció de sòl que
serà d'aprofitament privat.
Així mateix, limita a l'est amb el Carrer Doctor Josep Lluch, que connecta l'àmbit amb
el sector urbanitzat Sub12, definit en les antigues Normes Subsidiàries de l'Ajuntament
de Mollerussa. Al Sud-est limita amb la resta de les finques incloses en el Sector
urbanitzable SUBd8.

1.2.

TOPOGRAFIA

L'àmbit del PMU6 presenta una topografia molt plana, amb una lleugera caiguda en
pendent a Nord oest.
El terreny natural queda per sota de les rasants que defineixen tant l'Avinguda Jaume I
com la Ronda de Ponent com el carrer Doctor Josep Lluch, que són els dos vials que
delimiten l'àmbit.
Per tant la parcel·la resultant, s'haurà de terraplenar per tal d'assolir una cota
lleugerament elevada sobre els vials perimetrals buscant la cota en els accessos que
es defineixin en projecte d'edificació.

1.3.

INFRAESTRUCTURES EXISTENTS

1.3.1. Situació urbanística
L'Avinguda de Jaume I es troba totalment urbanitzada, per la qual cosa, en projecte
d'urbanització es recollirà tota la informació per tal d'adaptar el projecte d'urbanització
a la mateixa Avinguda.
El carrer Doctor Josep Lluch, també es troba urbanitzat, però manca l'acabat de panot
de la vorera, que s'inclourà en el projecte d'urbanització.
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Finalment la Ronda de Ponent no està urbanitzada totalment, només hi ha construïda
la caixa i la capa de rodadura del vial. La resta de la urbanització vorera i acabats
s'haurà d'incloure en el projecte d'urbanització.
A la part sud-oest de la finca, i com a límit de la mateixa, hi discorre una sèquia de
desaigua, aquesta sèquia està entubada a l'inici de la finca i discorre per sota de la
Ronda de Ponent. Donat que és el punt on es preveu fer la cessió de sòl vinculat al
sostre que s'utilitza de la part que anteriorment estava inclosa en el SUBd8, la sèquia
entubada no es veurà afectada per l'obra d'urbanització. Donada la dimensió de la
mateixa i com és tradicional es pren com a límit de propietat el eix de la sèquia, en
aquest cas l'eix de l'entubament.
Finalment, a la part nord de la finca, i de est a oest, hi discorre una sèquia de reg de la
Comunitat de Regants del Canal d'Urgell, que distribueix l'aigua de la Tercera sèquia
principal al terme municipal de Fondarella. Aquesta sèquia es documentarà com a
infraestructura existent i genera una servitud en la finca de 4 metres a banda i banda
de la mateixa sense que això impedeixi que es pugui urbanitzar l'aparcament en el
lloc on està previst.
1.3.2. Xarxes de serveis
Clavegueram
L’entitat gestora i de manteniment és el mateix Ajuntament de Mollerussa.
Tal com hem dit anteriorment, a la part sud-oest de la finca, hi discorre una sèquia de
desaigua a la qual s’hi realitzarà el desguàs de les aigües pluvials.
En el cas de les aigües residuals, aquestes desguassaran en la xarxa preexistent del
carrer Doctor Josep Lluch.
Electricitat i enllumenat públic
L’entitat gestora i de manteniment és l’empresa Endesa Distribución Eléctrica.
L'àmbit del PMU, es troba afectat pel pas d'una línia de baixa tensió que el creua en
diagonal. Aquesta línia es suprimirà, mantenint l'anellat i la continuïtat de la xarxa, i
habilitant el subministrament a les edificacions futures.
D’altra banda, actualment es disposa de servei d’enllumenat públic parcial a la cruïlla
entre el carrer Ronda de Ponent i l’Avinguda Jaume I (antiga N-II). Aquesta última
s’haurà de completar mitjançant les faroles amb columna actuals d’11 metres i
canalització soterrada.
Aigua potable
L’entitat gestora i de manteniment és l’empresa S.O.R.E.A., Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas, S.A.U., concessionària del Servei Municipal d’Abastament
Domiciliari d’Aigua Potable de Mollerussa.
Existeix una xarxa d’aigua potable sota la vorera de l’Avda. Jaume I (antiga N-II). La
canonada existent és de polietilè d’alta densitat de 90 mm de diàmetre. És en aquest
punt on realitzarà la connexió de la xarxa de nova execució amb la xarxa existent.
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Telefonia
L’entitat gestora i de manteniment és l’empresa Telefònica S.A..
Existeix una xarxa de telefonia sota les voreres del carrer Doctor Josep Lluch. Les
canalitzacions de serveis existents són de tubs de PVC de 110 mm de diàmetre. És
en aquest punt on realitzarà la connexió de la xarxa de nova execució amb la xarxa
existent.
1.4.

QUADRE DE SUPERFÍCIES

Si que s’ajusten els paràmetres a la realitat topografiada i, en conseqüència el quadre
inicial de superfícies del PMU-06 quedarà de la següent forma:
Taula 3. Taula de superfícies i qualificació comparant paràmetres de POUM PMU-06 i ordenació
final.

Zona
Sòl públic
Sòl aprofitament privat
Total àmbit

Superfície (m2) del POUM
5.448,81
9.302,00
14.750,81

Superfície (m2) del PMU
5.448,81
9.302,00
14.750,81

Font: Pla de Millora Urbana.

1.5.

USOS

L'objectiu de la normativa és la de permetre, ajustat a legislació i normativa vigent, la
implantació, en la zona, d'usos comercials i de serveis amb la configuració
arquitectònica que permeti que la nova edificació s'integri en un entorn residencial de
baixa densitat de forma que no n'afecti la qualitat i que afegeixi valor en serveis i
dotació viaria i d'espais lliures

2.

PROMOTOR I OBJECTE DEL PROJECTE

Es redacta el document a iniciativa privada de la mercantil ROTONDA DE PONENT
SL, domiciliada al municipi de Vila-sana, CP 25245, Avinguda Merlet, 8, Polígon
Industrial Pla d'Urgell. NIF-B25783978.
La mercantil Rotonda de Ponent SL es propietària de la finca de referència, inclosa en
part en el PMU6 i en part en el SUBd8 del POUM de Mollerussa.
Actua com a representant de la mercantil Rotonda de Ponent SL, en Manuel Cusiné
Barber, amb DNI 40867025 i amb adreça a efectes de notificacions a Vila-sana, CP
25245, Avinguda Merlet, 8, Polígon Industrial Pla d'Urgell.
L’objecte d’aquest projecte és la definició de les obres d’urbanització del Pla de millora
urbana número 6 de Mollerussa.
L’objectiu final és l’obtenció de la corresponent Llicència d’urbanització i de les
preceptives autoritzacions.
El document es redacta per encàrrec al arquitecte Toni Bosch Miquel, col·legiat al
Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya amb el número. 23451.6, i amb domicili
professional a Mollerussa, CP 25230, Carrer Ferrer i Busquets, número 3, baixos.
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Telèfon.

Despatx.

973.711841

Mòbil

608.587401

Fax

973.987902

Correu electrònic.

tonibosch@coac.net
toni@gda.cat

El present projecte inclou la definició de les obres de construcció relatives a:
- Neteja de la capa de terra vegetal. Moviments de terres i adequació dels
terrenys per l’adaptació a les rasants projectades i excavació de la caixa de
paviment.
- Explanació i pavimentació dels carrers donant-li un caràcter urbà.
- Xarxa de sanejament, connectant, ampliant i/o renovant la xarxa de
clavegueram existent.
- Xarxa d’aigua potable, amb canonades a pressió de polietilè i enllaç amb la
xarxa existent, de forma tal que pugui funcionar com anellada a la resta de
la zona i preveient la possibilitat de connexió fins a cada edifici i/o parcel·la.
- Previsió de canalització soterrada per a la ubicació de la xarxa de baixa i
mitja tensió d’acord amb l’assessorament efectuat per la companyia
corresponent.
- Enllumenat públic dels carrers, es basa en la construcció de la canalització
soterrada de les conduccions elèctriques i disposició dels conductes
necessaris i en instal·lació i subministrament de les lluminàries.
- Previsió de canalització soterrada per a la ubicació de la xarxa de telefonia
d’acord amb l’assessorament efectuat per la companyia corresponent.
- Jardineria amb l’arbrat i sistema de reg col·locat a les voreres del vials que
tinguin amplada suficient.

3.

JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

El projecte del PMU-06 de Mollerussa contempla la urbanització parcial del carrer
Ronda de Ponent.
La vialitat ve definida pel planejament vigent i les seccions del carrer Jaume I (antiga
N-II) i del carrer Doctor Josep Lluch estan establertes i no es modifiquen.
Si que es defineixen les seccions del carrer Ronda de Ponent que discorre en paral·lel
al perímetre oest de l’àmbit del present pla de millora.
Amb eix a la distància fixada de 6m, es proposa una faixa de zona verda, amb terra
vegetal per posterior planta de gespa i d'arbres.
Després i fins al límit de propietat s’habilita una amplia vorera de 4m a façana de la
propietat privada.
La secció definida és la secció tipus del vial, malgrat tot, aquesta secció es modifica en
el tram final del carrer, en l’àmbit en que el carrer Ronda de Ponent arriba a la rotonda
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amb l’Avinguda Jaume I (antiga N-II). Aquest motiu, la trobada amb l'Avinguda Jaume
I, fa que en aquest tram es proposi una secció més urbana eliminant la franja verda
exterior i habilitant voreres a continuació del vial.
L'àmbit del PMU-06 es situa en un entorn de ciutat plenament consolidada, per la qual
cosa es disposa de xarxes de serveis molt pròximes, fins i tot algunes discorren ja pel
mateix àmbit donada la urbanització preexistent del carrer Doctor Josep Lluch i la
inclusió en ella de totes les xarxes i escomeses.
Es disposa de tota la informació necessària per l'entroncament amb les xarxes
existents de caràcter general.
El traçat es projectarà atenent les preexistències i ajustat als criteris definits per les
direccions dels diferents serveis municipals i empreses subministradores.

4.

COMPLIMENT DE NORMATIVA

4.1.

ACCESSIBILITAT

El projecte d’urbanització garanteix a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol
altre limitació, la seva accessibilitat, amb el compliment de la normativa vigent (Decret
135/1995).
Es garanteix la configuració d’un itinerari practicable a la via pública:
4.2.

Amplada mínima lliure d’obstacles en tot el recorregut: ≥ 0.9 m
Canvis de direcció: poder inscriure un cercle lliure d’obstacles de diàmetre
≥1.5 m
Alçada mínima lliure d’obstacles en tot el recorregut: ≥ 2.10 m
Pendent longitudinal < 8%
Pendent transversal < 2%
Paviment dur, no lliscant i sense regruixos
Elements d’urbanització i mobiliari urbà adaptat
No inclou cap graó aïllat

CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ

Aquest compliment del CTE es farà a través dels Documents Bàsics corresponents,
que incorporen la quantificació de les exigències i els procediments necessaris.
Per a garantir el requisit bàsic de "Seguretat en cas d'incendi" i protegir els ocupants
de l'edifici dels riscs originats per un incendi, el projecte complirà, amb els paràmetres
objectius i procediments del Document Bàsic DB-SI, per a totes les exigències
bàsiques:
SI 5 Intervenció dels bombers:
1 Aproximació als edificis:
El projecte d’urbanització permet l’aproximació als edificis segons les condicions que
han de complir els edificis.
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2 Entorn dels edificis:
El projecte d’urbanització permet disposar d'un espai de maniobra al llarg de les
façanes dels accessos principals als edificis, segons les condicions que han de complir
els edificis.

5.

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

El projecte comprèn l'execució de la pavimentació, els equipaments i l’arbrat dels vials
i de les xarxes de serveis necessàries per a satisfer les necessitats de l’àmbit de la
unitat d’actuació, com poden ser l'enllumenat públic, la xarxa de sanejament, la xarxa
d'electricitat, l’enllumenat, la xarxa d'aigua potable i incendis, la xarxa de reg i la xarxa
de telecomunicacions. Seguidament se’n fa una descripció:
5.1.

MOVIMENT DE TERRES

Es realitzarà el moviment de terres fins a la cota de l’esplanada, realitzant-se
simultàniament els desmunts i terraplens necessaris, d’ésser tolerables les terres
procedents de l’excavació.
Els desmunts i terraplens presents són d’escassa alçada, ja que la traça transcorre per
una zona bastant plana.
Els terraplens s’escarificaran i es compactaran al 90% del Pròctor Modificat en el nucli,
i al 95% els 50 cm superiors, en la coronació. En les zones de desmunt s’escarificarà i
compactarà el terreny natural fins al 95% del Pròctor Modificat.
Inicialment es procedirà a la neteja i esbrossada del terreny amb l’extracció de la capa
vegetal, les terres sobrants es transportaran a l’abocador comarcal.
Seguidament es realitzaran desmunts i terraplens simultàniament.
Posteriorment, i un cop feta l’explanació, es procedirà al refí i anivellament del seient
de la nova caixa del paviment definitiu, previ a la col·locació de la base granular.
Les condicions que s'han de complir estaran especificades en el Plec de Condicions
Tècniques de l'Obra.
5.2.

PAVIMENTACIÓ

A partir de la interpretació de les alineacions viàries assenyalades en la normativa
vigent (Ordre FOM 3460/2003, on s’aprova la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la
Instrucció de Carreteres) es proposen les seccions tipus de calçada i vorera que
s’expressen als plànols del projecte.
No s’ha de realitzar cap paviment de calçada ja que el carrer a executar dins l’àmbit
del PMU-06, la Ronda de Ponent, ja es troba pavimentat.
En les voreres es preveu un tràfic bàsicament de vianants. Mentre que en els
accessos de vehicles a la parcel·la es tractaran amb un altre material de pavimentació
més resistent i durader.
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Els nous paviments projectats són:
- Vorera: es col·locarà una sub-base de formigó de HM-20/B/20/I, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm d’espessor, una base de morter de
ciment de 3 a 5 cm de gruix i al damunt una capa de paviment de Panot gris de 20x20
de 4 cm d’espessor. El pendent transversal del paviment de la vorera serà d’un 1,5%
mínim des del lateral fins a la calçada.
En els passos de vianants es procedirà a l'execució de rampes adaptades mitjançant
un enfonsament progressiu de la vorera tal i com es defineix en els plànols de detalls
dels tipus de guals de vianants.
- Accés de vehicles a la parcel·la d’aprofitament privat: es col·locarà una sub-base de
formigó de HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
de 15 cm d’espessor, una base de morter de ciment de 3 a 5 cm de gruix i al damunt
una capa de paviment de Llambordí gris de 20x10 de 8 cm d’espessor. El pendent
transversal del paviment de la vorera serà d’un 1,5% mínim des del lateral fins a la
calçada.
5.3.

XARXA DE SANEJAMENT

Segons normativa vigent la xarxa de sanejament ha de ser separativa (pluvials i
residuals). Cada parcel·la haurà de tenir una escomesa de pluvial i una escomesa de
fecal i cada escomesa tindrà la seva connexió independent al col·lector. No pot haver
agrupacions d’escomeses d’una sola parcel·la ni agrupacions d’escomeses de vàries
parcel·les (una escomesa per una connexió).
Als vials definits al projecte es preveu la realització de dos col·lectors pel centre de la
calçada destinats a la xarxa de sanejament. Un per aigües pluvials i un altre per aigües
fecals.
La xarxa d’aigües pluvials es connectarà al canal de desaigua que es troba a l’extrem
sud de l’àmbit i es projecta amb canonades de polipropilè de diàmetre de 400 mm i
resistència SN8. Les aigües pluvials es recullen mitjançant embornals directes
connectats als pous de la xarxa amb canonades de polipropilè de 200 mm de
diàmetre.
Els embornals han de ser de tipus bústia i sifònics de fosa dúctil amb pala registrable
per al seu manteniment tipus VBS – C250 de 400 kN segons norma EN-124, amb
canonada de diàmetre interior mínim de 200 mm. S’instal·laran embornals del tipus
DELTA SF570.
Les connexions a col·lector general d’embornals i escomeses es faran amb el sistema
de clip i es connectaran a l’alçada de la generatriu superior de la canonada. No podrà
haver tampoc agrupacions d’escomeses de varis embornals (una escomesa per una
connexió).
La xarxa d’aigües negres o residuals es connectarà al col·lector existent del carrer
Doctor Josep Lluch, mitjançant una canonada de polipropilè de diàmetre de 315 mm i
resistència SN8. La connexió de les diferents parcel·les als pous de registre de la
xarxa d’aigües residuals es realitzarà amb canonada de polipropilè de Ø 200 mm.
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Es projecten pous de registre prefabricats d'1 metre de diàmetre i tapes de fosa dúctil
tipus REXEL de 40Tn estanca a infiltracions i disseny específic anti soroll (tipus SaintGobain). En les tapes s’hi llegirà “residual” o “pluvial” segons sigui el col·lector. Caldrà
instal·lar pates d’accés de polipropilè en els pous.
Les conduccions de sanejament es situaran en pla inferior a les de proveïment, amb
distàncies vertical i horitzontal entre una i l’altra no inferior a 1 metre, mesurat entre
plànols tangents, horitzontals i verticals a cada canonada més pròxims entre sí.
L’amplada de les rases ha de ser la suficient per a que els operaris treballin en bones
condicions, deixant, segons el tipus de canonada, un espai suficient per a que el
operari instal·lador pugui efectuar el seu treball amb tota garantia.
L’amplada de la rasa depèn de la mida, profunditat de la rasa, talussos de les parets
laterals, naturals del terreny i conseqüentment necessitat o no d’entibació, etc; com a
norma general, l’amplada no ha de ser inferior a 70 cm i s’ha de deixar un espai de 20
cm a cada costat del tub, segons el tipus de juntes.
Cal aplicar la normativa següent: Reial Decret 314/2006 de 17 de març pel qual
s’aprova el Codi Tècnic de la Edificació i segons el Document Bàsic HS Salubritat que
inclou la secció HS 5 Evacuació d’Aigües.
5.4.

XARXA ELÈCTRICA MITJA TENSIÓ.

El projecte preveu l’execució de les rases i els moviments de terres, així com les
canalitzacions en les connexions transversals dels carrers, tal com s’indica en els
plànols.
Es seguiran els criteris marcats per la companyia responsable, en aquest cas
ENDESA.
Es segmenta la instal·lació, així, des de la xarxa soterrada situada en el Carrer Doctor
Josep Lluch, es condueix xarxa en mitja tensió fins a la nova ET i CM propi del edifici
comercial. Per altra banda i des de la xarxa situada en la Ronda de Ponent que porta
la mitja tensió a l’edifici situat a l’oest de la Ronda Ponent, es connecta i es porta mitja
tensió a una nova ET situada en la zona residencial. Des d’aquesta ET es derivarà el
subministrament en baixa tensió als edificis d’habitatges i al quadre del qual es
derivarà l’enllumenat públic.
Aquestes canalitzacions estan formades amb tubs de polietilè d’alta densitat de
diàmetre exterior 160 mm, segons especificacions de la companyia subministradora
del servei. A l’interior d’aquests tubs es col·locaran el cables pertinents per a la
connexió de la xarxa.
Aquests tubs seran de doble paret, corrugat exterior i llis interior, amb guia. En els
encreuament de calçada es preveu la col·locació de 4 tubs de polietilè de les mateixes
característiques , protegits amb dau de recobriment de formigó HP - 40 de mides tal i
com s’indica en els plànols, perquè la companyia subministradora pugui dur a terme
l’estesa de les línies de Baixa i Mitja Tensió necessàries per abastar el sector.
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5.5.

ENLLUMENAT PÚBLIC

Per a la redacció i càlculs del Projecte s’han tingut en compte els reglaments i normes
en vigor, tant d’enllumenat com d’instal·lacions elèctriques i en concret el Reglament
Electrotècnic per a Baixa Tensió.
Es realitzarà l’obra d’enllumenat públic d’acord amb la distribució proposada als
plànols, mitjançant tubs soterrats i bases preparades per a la posterior instal·lació dels
suports i les llumeneres, per tal de possibilitar la renovació o reforç posterior de la
xarxa d’enllumenat sense necessitat de enderrocar els nous paviments.
En el carrer es projecta el soterrament a 60 cm. de fondària, com a mínim, i una
canalització formada per dos tubs corrugats, exteriorment i llis interiorment, de polietilè
de 63 i 90 mm de diàmetre, per allotjar els conductors elèctrics, i les corresponents
arquetes cegues en cada canvi de direcció i en la trobada de dos conductes, per tal
de possibilitar la renovació o reforç posterior de la xarxa d'enllumenat sense necessitat
de enderrocar els nous paviments.
Les lluminàries del vial seran de diversa configuració però sempre amb la mateixa
lluminària, amb les variants, sobre fuste, per a la zona de vianants, en braç per al vial
principal de Ronda de Ponent, i en diversos braços per a les zones verdes i la
rotonda.
Totes les lluminàries seran de la marca SALVI, amb els models que s’especifiquen en
plànols:
Totes les lluminàries seran amb leds de diferents potències adaptades al estudi de
il·luminació redactat pel present projecte.
Vorera de Vianants, Model Basic S Top II. Amb Leds i 23W de potència.
Il·luminació a Ronda Ponent, Model Basic S LAR. Amb Leds i 68W de potència.
Zones verdes, Model Bàsic S MED, amb 3 braços. Amb Leds i 60W de potència.
Les faroles de la Ronda de Ponent estan previstes per posar-les al portell, considerant
la imminent urbanització de la peça de sòl de l’altre costat de la mateixa Ronda de
Ponent. Això és així de forma consensuada amb els tècnics de l’Ajuntament.
En l’annex 4 es presenta el càlcul i les especificacions de l’enllumenat públic.
5.6.

XARXA D’AIGUA POTABLE

La xarxa de distribució d’aigua potable s’ha dimensionat a partir de les necessitats de
consum i les futures necessitats de la zona.
Es preveu la nova instal·lació de canonades de polietilè de 90 mm de diàmetre que es
connectaran a les canonades existents de l’Avinguda Jaume I (antiga N-II), segons
queda reflectit en els plànols corresponents.
Les canonades previstes es deixaran en vial municipal. S’instal·larà canonada de
Polietilè Alta Densitat PE90 PN10. Les connexions a xarxa general seran realitzades
per la concessionària municipal previ pressupost. La seva col·locació serà sota la
vorera, a una profunditat d' 90 centímetres i amb embolcall de sorra de riu rentada. En
els encreuaments de vials, s'ha previst protegir la canonada amb una altra exterior
reforçada amb formigó.

Toni Bosch Miquel, Arquitecte

Projecte d’Urbanització del PMU-06 de Mollerussa

Les boques de reg Ø 40 mm s’instal·laran amb trampilló per a comptador Ø 20 mm. El
comptador serà instal·lat per la concessionària prèvia alta del mateix.
Les escomeses de reg s’instal·laran amb trampilló per a comptador. El comptador serà
instal·lat per la concessionària prèvia alta del mateix.
Les escomeses d’aigua potable s’instal·laran amb clau de pas (precintada) i armari a
façana.
Les vàlvules de sectorització seran de comporta de fosa dúctil amb telescopi i tapa de
fosa tipus AVK.
Els hidrants s’instal·laran amb vàlvula de comandament i arqueta per a comptador
Irrimag. El comptador serà instal·lat per la concessionària prèvia alta del mateix.
Els hidrants seran es distribuiran de manera que la distància entre ells mesurada per
espais públics no sigui en cap cas superior a 200 metres (veure plànol. “Xarxa d’aigua
potable i incendis. Planta”.)
El cabal mínim per a un hidrant serà de 500 l/min i una pressió de sortida mínima de
35 m.c.a., característiques que s'hauran de mantenir com a mínim, amb la hipòtesi de
posada en servei dels dos hidrants més pròxims a qualsevol possible incendi durant
dues hores.
En al cas de la xarxa d’abastament d’aigua potable cal aplicar la normativa següent:
Reial Decret 314/2006 de 17 de març pel qual s’aprova el Codi Tècnic de la Edificació i
segons el Document Bàsic HS Salubritat que inclou la secció HS 4 Subministrament
d’aigua.
Mentre que la xarxa d’aigua contra incendis cal que doni compliment al Codi Tècnic de
la Edificació segons el Document Bàsic SI Seguretat en cas d’incendi.
També s’aplica la Norma Tecnològica d'Edificació NTEIPF/74, així com en el Decret
241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis,
que complementa a la normativa bàsica del CTE.
Com a sistema d’abastament d’aigua per a reg de l’arbrat dins l’àmbit del PMU-06,
s’ha previst de connectar les diferents arquetes i boques de reg a la xarxa d’aigua
potable.
S’ha previst una distribució de reg en funció de les plantacions en els vials. En concret,
s’han previst 4 arquetes de reg.
Al mateix temps s’han distribuït 5 boques de reg situades cada 50 metres al tres
portell, per tal de facilitar la neteja dels carrers.
El reg per goteig s’ha previst com a sistema d’irrigació en els arbres situats en les
zones verdes dels diferents vials, ja que economitza aigua de reg al disminuir les
pèrdues per evaporació.
La xarxa secundària del sistema de reg per degoteig de l’arbrat viari serà un tub de
polietilè d’ús alimentari de DN=63, tindrà l’origen a l’arqueta de reg i connectarà els
diferents anells perimètrics de goteig en cada arbre. En zones pavimentades es
protegirà amb tubular rígida del doble diàmetre interior que el diàmetre de la
canonada. Dita instal·lació discorrerà continua d’escocell a escocell, just per sota del
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planxé de formigó a 30 cm. aproximadament sent visible la canonada en un lateral
interior del mateix, on s’efectuarà la connexió amb l’anell de degotadors.
L’anell de goteig serà obert amb 7 degotadors inserits a cada 30 cm. de 3,5 l/h
aproximadament, i anirà protegit per un tub tipus drenatge de 110 mm. de diàmetre per
tal d’evitar l’obturació dels punts d’emissió de goteig o les afeccions causades per les
arrels dels arbres, es soterrarà uns 20 cm. aproximadament. Totes les derivacions i
connexions de la xarxa secundària s’efectuaran dins de l’escocell. Als finals (extrems)
de la xarxa secundària es col·locarà una vàlvula de ràcord pla del mateix diàmetre que
la canonada dins de l’arqueta de 0,50 x 0,50 x 0,50 m., connectada al sistema de
desguàs, pel rentatge de la instal·lació. La instal·lació estarà dotada d’una vàlvula de
descàrrega automàtica que s’ubicarà en el punt més alt de la instal·lació, dins de
l’arqueta. Aquesta arqueta serà nova o podrà ser la del sector de reg o el de la vàlvula
de rentatge.
En cada arqueta de reg hi haurà una electrovàlvula. Les diferents electrovàlvules
s’aniran connectant successivament, dirigides per un programador de reg, per tal
d’evitar un excés de pressió en la xarxa.
Així doncs, aquest tipus de reg, serà sempre automatitzat amb programadors i estarà
dotat de filtre metàl·lic de 300 (micres) desmuntable per facilitar la seva neteja, (que es
col·locarà a la sortida del bypass sectorial) i de vàlvula metàl·lica reductora de pressió
(col·locada a l’entrada del bypass sectorial) de 10 a 0,5 atm.
5.7.

XARXA DE TELEFONIA

Es preveu la construcció de la canalització de telefonia amb les arquetes
corresponents, segons assessoraments de la Companyia subministradora, disposades
per sota de la vorera del carrer Doctor Josep Lluch.
L’obra es realitzarà mitjançant tubs soterrats i bases de formigó preparades per a la
posterior instal·lació dels suports.
Després de la connexió en punta amb la canalització existent en l’encreuament entre
el carrer Doctor Josep Lluch i el carrer Bell-lloc d’Urgell, es col·locaran quatre
conductes de PVC de 110 mm de diàmetre fins l’arqueta tipus D situada a l’extrem
sud-est de l’àmbit. Després la canalització, ja dins de les parcel·les, continua amb
quatre conductes de PVC de 110 mm de diàmetre fins una arqueta interior tipus H, que
servirà de punt de subministrament al futur establiment comercial. Finalment, es
col·locaran dos conductes de PVC de 110 mm de diàmetre que arribaran fins als RITI
de les futures edificacions d’ús residencial.
Quan la canalització transcorri per la calçada haurà de profunditzar-se fins que la cara
superior del prisma es trobi a 60 cm del nivell del sòl. Es deixaran fils guies.
Les distàncies mínimes entre el prisma de la canalització de telefonia i els restants
serveis (tant en creuament com en paral·lel) són:
a) Amb línies d’alta tensió:
25 cm
b) Amb línies de baixa tensió:
20 cm
c) Amb altres serveis (aigua, gas, sanejament):
30 cm
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En cas de creuament i, en general, la canalització de telefonia haurà de transcórrer per
damunt de les canalitzacions d’aigua i per sota de les da gas. En els paral·lelismes es
procurarà que siguin en un pla horitzontal.
Totes les arquetes hauran d’anar en la vorera ineludiblement. Es construiran de
formigó en massa, o bé prefabricades. Solament s’utilitzarà quan s’hagi de donar pas,
o empalmar, a cables que siguin en la mateixa direcció o que canviïn de direcció en
l’arqueta.
Es realitzarà l’obra de la xarxa de telefonia d’acord amb la distribució proposada als
plànols.
5.8.

SENYALITZACIÓ

La senyalització ha estat acordada amb els serveis tècnics de l’Ajuntament de
Mollerussa, havent seguit les normes 8.1 IC i 8.2 IC de la vigent instrucció de
carreteres.
La senyalització vertical es correspondrà amb els models publicats al “Catàleg de
senyals del MOPU”.
Pel que fa als guals de vianants i, segons la normativa estatal vigent des del 2010
(Ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, pel que es desenvolupa el Document tècnic de
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels
espais públics urbanitzats), aquests hauran de disposar de paviment podotàctil. A més,
els laterals no poden anar amb peces rodones sinó que han de estar fets mitjançant
tres pendents.
D’altra banda, en el cas de la semaforització, al carrer Ronda de Ponent es procedirà
al subministrament i col·locació de dos semàfors de senyalització intermitent situats al
final del carrer Rotonda de Ponent, sobre el pas de vianants abans de la rotonda. S’ha
de preveure realitzar per sota de la vorera una canalització amb dos tubulars de 90
mm, amb arquetes retolades de 60x60 cm, cada 50 metres de distància màxima,
connectada amb la xarxa existent (arqueta al costat del semàfor de la rotonda).
5.9.

MOBILIARI URBÀ

Pel fet de ser uns carrers no gaire transitats peatonalment no s’ha cregut necessari
col·locar cap font ni bancs. Cal dir també, que en l’Avda. Jaume I (antiga N-II), carrer
de més rellevància que el carrer dins l’àmbit de la UA4, tampoc en disposen.
En aquest cas només es col·locaran papereres.
Les papereres seran de tipus Vida XXI PA679. Aquestes es col·locaran a les voreres
concretament una al costat de cada pas de vianants.
La capacitat de les papereres serà de 50 l, tal i com s’indica en els plànols
5.10. JARDINERIA I ARBRAT
Com a obres complementaries, és prevista la plantació d’arbres en les zones verdes
del carrer Ronda de Ponent i dins l’àmbit del PMU-06.
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En quan a l’alineació del carrer Ronda de Ponent dins l’àmbit del PMU-06, els arbres
seran de tipus Acer campestre “Queen Elizabeth” 18/20 cm de perímetre de tronc o
similar.
Es plantarà un arbre cada 8 metres, aproximadament, ja que es pretén que el carrer
present del projecte sigui acollidor, és a dir, que doni peu a que els habitants de la
zona vagin a passejar.
En quan a les zones verdes dins l’àmbit del PMU-06, es plantaran arbres de diferents
tipus: de tipus Acer campestre “Queen Elizabeth” 18/20 cm de perímetre de tronc o
similar i de tipus Celtis australis (lledoner) 18/20 cm de perímetre de tronc o similar.
Es plantaran aquests arbres segons el plànol de jardineria, amb repartiment dels
arbres més alts i voluminosos (lledoners) en les zones posteriors i els arbres més
petits (acers) davant dels més grans.
Es seguiran les normes de la secció de parcs i jardins de l’Ajuntament de Mollerussa,
que definiran els procediments a seguir pel que fa al subministrament de l’arbrat, el
clot, les terres, la xarxa de reg i el drenatge.
Es preveu el reg d’aquests arbres amb el corresponent sistema de reg amb la
instal·lació de goters autocompensats, és a dir, reg gota a gota. La xarxa serà de tipus
PEBD de diàmetre 20 mm.
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6.

FASES D’EXECUCIÓ DE LES OBRES

Les fases previstes en quant a l’execució de les obres són les següents:
1.- Excavació de l’explanació
2.- Estesa i compactat de la sub-base
3.- Execució de vorada i rigola
4.- Implantació de serveis
5.- Paviments de voreres
6.- Estesa i compactació de la base
7.- Acabat de paviment dels carrers
8.- Operacions finals (reixes etc.)
9.- Enjardinament de les zones verdes

7.

PLA DEL CONTROL DE QUALITAT

En compliment a la normativa vigent, abans de començar les obres, s'establirà un pla
de control de qualitat per a l'obra.
En aquest pla s'assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la
quantitat d'assaigs a realitzar. Els controls a realitzar són essencialment del tipus
següent:
- Control geomètric
- Control de l'execució
S'inclou un Pla de Control de Qualitat valorat en el corresponent capítol del
pressupost. Aplicant els percentatges corresponents de despeses generals (13%) i
benefici industrial (6%), puja a l’expressada quantitat de CINC MIL TRES-CENTS
DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (5.318,84 €).

8.

PLA D’OBRES

El termini orientatiu per a l’execució d’aquestes obres, d’acord amb les fases previstes
serà de 12 mesos, tot i que es tindrà present els terminis establerts en la vigent llei
d’urbanisme.

9.

PRESSUPOST DE LES OBRES

El pressupost es compon de quatre apartats composats per:
- amidaments,
- quadres de preus,
- pressupostos parcials i
- pressupost general.
Els preus s'han calculat d'acord amb les normes vigents, deduint-se els preus
d'adquisició del material, el cost de la mà d'obra i maquinària.
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El pressupost es composa dels capítols: Demolicions i restitucions, Moviment de
terres, Vials, Voreres, Xarxa de sanejament, Xarxa d’aigua potable i incendis, Xarxa de
Baixa i Mitja tensió, Enlllumenat públic, Xarxa de telecomunicacions, Senyalització
viària, Mobiliari urbà, Xarxa de reg, Enjardinament i Seguretat i salut.

10.

PRESSUPOST

Pressupost d'Execució Material, obtingut al multiplicar els amidaments pels preus de
les unitats d'obra que figuren en el Quadre de Preus número 1, resultant ser igual a
QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET MIL NOU-CENTS NORANTA-TRES EUROS
AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (457.993,22 €).
Pressupost d’execució per contracta, obtingut aplicant els percentatges
corresponents de despeses generals (13%) i benefici industrial (6%), resultant ser
iguals a CINC-CENTS QUARANTA-CINC MIL ONZE EUROS AMB NORANTA-TRES
CÈNTIMS (545.011,93 €).

Mollerussa, a 10 d’abril de 2016
L’arquitecte:

Toni Bosch Miquel
Arquitecte col·legiat núm. 23.451/6
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11.

DOCUMENTS DEL PROJECTE

Els documents que constitueixen aquest projecte són:
DOCUMENT NÚMERO 1: MEMÒRIA I ANNEXES
ANNEXOS A LA MEMÒRIA

Annex número 1 - Fitxa justificativa de residus
Annex número 2 - Fitxa justificativa d’accessibilitat
Annex número 3 - Càlcul cabal laminació
Annex número 4 - Estudi lumínic i càlculs elèctrics
Annex número 5 - Especificacions de l’enllumenat públic
Annex número 6 - Especificacions de la xarxa d’aigua
Annex número 7 - Estudi seguretat i salut
Annex número 8 - Pla de treball
Annex número 9 - Justificació de preus
Annex número 10 - Pla de control de qualitat
Annex número 11 - Normativa d’obligat compliment

DOCUMENT NÚMERO 2 - PLÀNOLS
Plànol núm. 1.0 Plànol núm. 2.0 Plànol núm. 3.0 Plànol núm. 4.0 Plànol núm. 5.0 Plànol núm. 5.1 Plànol núm. 5.2 Plànol núm. 6.0 Plànol núm. 6.1 Plànol núm. 6.2 Plànol núm. 7.0 Plànol núm. 7.1 Plànol núm. 7.2 Plànol núm. 8.0 Plànol núm. 8.1 Plànol núm. 8.2 Plànol núm. 9.0 Plànol núm. 9.1 Plànol núm. 10.0 Plànol núm. 10.1 Plànol núm. 11.0 Plànol núm. 11.1 Plànol núm. 11.2 Plànol núm. 12.0 Plànol núm. 13.0 -

Situació i emplaçament
Ortofoto
Planta topogràfica
Planta ordenació proposada
Planta definició geomètrica
Perfil longitudinal
Perfils transversals
Planta pavimentació
Secció tipus carrer
Detall gual vianants
Planta xarxa sanejament
Detalls xarxa sanejament 1
Detalls xarxa sanejament 2
Planta xarxa electricitat i il·luminació
Detalls xarxa electricitat i il·luminació
Esquema unifilar
Planta xarxa aigua
Detalls xarxa aigua
Planta xarxa telefonia
Detalls xarxa telefonia
Planta senyalització vials
Planta senyalització vials ampliat
Detalls senyalització vials
Planta mobiliari
Planta jardineria

Plànol núm. E.01 Plànol núm. E.02 -

Instal·lacions provisionals d’obra
Senyalitzacions de seguretat i salut
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DOCUMENT NÚMERO 3 – PLEC DE CONDICIONS
- PLEC GENERAL DE CONDICIONS
- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

DOCUMENT NÚMERO 4 – PRESSUPOST
4.1.- Amidaments
4.2.- Justificació de preus
4.3.- Pressupost per partides
4.4.- Resum del Pressupost per capítols
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ANNEX 1.
FITXA JUSTIFICATIVA DELS RESIDUS

Toni Bosch Miquel, arquitecte

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
( Font: Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC )
octubre de 2010. V4
Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
1 / 6 RESIDUS Obra Nova

Obra nova

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

DECRET 89/2010

tipus
quantitats
codificació

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

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:
Municipi :

URBANITZACIÓ PMU-06
AVDA. JAUME I, xamfrà C/ RONDA DE PONENT
MOLLERUSSA
Comarca :

PLA D'URGELL

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Volum

Terres d'excavació

Densitat real

(m3)

Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002

0,00

grava i sorra compacta
grava i sorra solta

486,69
703,20
0,00
0,00
0,00

argiles
terra vegetal
pedraplé

170503

terres contaminades
altres

Pes

(tones)

m3

2,0

0

1,7

2

2,1

1.022

1,7

1.195

1,8

0

1,8

0

0
0
584
844
0
0
0

1,0

0

3
1190 m

Total excavació
Destí de les terres i materials d'excavació

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

Volum aparent

(tones/m3)

3
1428 m

2219,19 t
no es considera residu

és residu

reutilització

abocador

mateixa obra

altra obra

si

no

si

Residus de construcció totals
2

0,00 m

Superfície construïda

Codificació residus LER

Pes

Pes residus

Volum aparent

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002

(tones/m2)

(tones)

(m3/m2)

(m3)

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

170102
170101
170107
170802

altres

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Total residu edificació

0,086

0,000

0,090

0,000

0,037

0,000

0,041

0,000

0,036

0,000

0,026

0,000

0,008

0,000

0,012

0,000

0,004

0,000

0,010

0,000

0,001

0,000

0,001

0,000

0,004

0,000

0,029

0,000

0,001

0,000

0,005

0,000

0,002

0,000

0,010

0,000

0,001

0,000

0,012

0,000

0,001

0,000

0,002

0,000

0,090

0,00 t

0,118

Desglòs de residus de construcció per tipus i fase d'obra en m3
fonaments/estructura
tancaments
formigóns, fàbrica, petris
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls
altres
guix

Totals

0,00

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

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

m3

3
0,00 m

0,00

m3

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

m3
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gestió dins obra

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

-

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

si
-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum
m3 (+20%)

terra vegetal
graves/ sorres/ pedraplé
argiles
altres
terres contaminades
Total

Reutilizació
a la mateixa obra

Per portar a l'abocador

a altra autoritzada

843,84

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

584,028

0,00

0,00

584,03

0
0

0,00

0,00

0,00
0,00

1427,868

0,00

0,00

1427,87

843,84

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a
l'obra supera les quantitats de ...

R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones

Projecte

cal separar

80

0,00

no

inert

40

0,00

no

inert

2

0,00

no

no especial

1

0,00

no

no especial

1

inapreciable

no

no especial

0,5

0,00

no

no especial

0,5

0,00

no

no especial

inapreciable

inapreciable

si

tipus de residu

especial

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

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus
R.D. 105/2008
Contenidor per Formigó
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

no
no

projecte*
no
no

Contenidor per Paper i cartró

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no
no
no
no
no
no

si

si

Contenidor per Metalls
Contenidor per Fustes

no
no

Contenidor per Plàstics

no

No especials Contenidor per Vidre

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)

no

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poderne millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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gestió fora obra
pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat
Instal·lacions de valorització
Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)
si

-

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

Terres

gestor

adreça

codi del gestor

DIPÒSIT CONTROLAT MIRALCAMP PARTIDA BELLFORT, 25242 MIRALCAMP

E-626.99

PRESSUPOST
Costos*
Classificació a obra: entre 12-16 €/m3
Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3
Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3
Especials**: nº transports a 200 €/ transport
Gestor terres: entre 5-15 €/m3
Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%
La distància mitjana al abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres
Contenidors de 5 m3 per cada tipus de residu
Lloguer de contenidors inclòs en el preu
La gestió de terres inclou la seva caracterització***

12,00
5,00
4,00
15,00
0
5,00
70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

Terres
Terres contaminades

Volum
m3 (+20%)
1.427,87
0,00

Construcció
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Petris barrejats

m3 (+35%)
0,00
0,00
0,00

-

-

Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Guixos i altres no especials

0,00
0,00
inapreciable
0,00
0,00
0,00

-

-

Perillosos Especials

inapreciable

RESIDU
Excavació

Classificació
12,00 €/m3
-

Transport
5,00 €/m3
7.139,34
-

Valoritzador / Abocador
70,00 €/m3
5,00 €/m3
12.863,68
0,00
runa neta

runa bruta

4,00 €/m3
-

15,00 €/m3
0,00
0,00
0,00

-

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

0,00

100,00

12.863,68

0,00

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :
El volum de residus aparent és de :
El pes dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

12.963,68 €

3

1.189,89 m
2.217,49 tones
13.000,00 euros
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documentació gràfica

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

CONTENIDOR 9 M

3

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

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

1

unitats

-

unitats

1

AMB TAPES

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

CONTENIDOR 5 M 3

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

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

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

1

unitats
Bidó 200 L .Apte per residus especials

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig,
separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes
d'execució, previ acord de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :
Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

-

( Font: Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITE
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plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina
el Pla de Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació
per a la seva acceptació a la Propietat.
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FIANÇA
FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

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

Previsió inicial del Estudi

Total excavació
Total construcció

Percentatge de
reducció per
minimització
2.219,19 tones

Previsió final del Estudi

2217,49 tones

0,00 tones

20,00 %

0,00 tones

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

L'Ajuntament
Càlcul de la fiança
Residus de excavació *
Residus de construcció *

2.217,50 tones

11 euros/ tona

24392,50 euros

0,00 tones

11 euros/ tona

0 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança
* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

2.218 tones
24.392,50 euros

Projecte d’Urbanització del PMU-06 de Mollerussa

ANNEX 2.
FITXA JUSTIFICATIVA ACCESSIBILITAT

Toni Bosch Miquel, arquitecte

arquitecte: 7RQL%RVFK0LTXHO
projecte : PROJECTE URBANITZACIÓ 30U02//(5866$

fitxa justificativa del compliment del
decret 135/1995 d’accessibilitat a
l’urbanisme
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DADES DEL PROJECTE

DADES DEL PROJECTE:
Referència:

UA4

Detall:

PROJECTE URBANITZACIÓ PMU-06

Carrer:

RONDA DE PONENT - AVDA. JAUME I - DC. JOSEP LLUCH

Codi Postal:

25230

Municipi

MOLLERUSSA

Provincia:

LLEIDA

Arquitecte:

Toni Bosch Miquel

BARRERES ARQUITECTÒNIQUES D’URBANISME
ITINERARIS TIPUS
X De vianants adaptats
No adaptat amb alternatiu. El cost d'execució com a adaptat supera el 50% el cost com a adaptat
Mixt de vianants i vehicles adaptat
Mixt, vianants i vehicles adaptat. Substitució de l'itinerari vianants adaptats per cost d'execució
No s'ajunten a les especificacions d'adaptats segons l'annex I del Decret 2/27/95. Es presenta solució alternativa.
ELEMENTS D’URBANITZACIÓ ADAPTATS
X Paviments en espai públic
X Guals
X Passos de vianants
Escales
Rampes
Ascensors
X Aparcaments
Serveis higiènics
MOBILIARI URBÀ ADAPTAT
X Condicions Generals
X Elements Urbans diversos
Per elements
X Genèric
X Elements de protecció i senyalització de les obres a la via pública
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ITINERARIS TIPUS

ITINERARIS TIPUS
ITINERARI DE VIANANTS ADAPTATS
1
Amplada lliure mínima 0,90 m, alçada lliure d'obstacles 2,10 m.

2

X X

En canvis de direcció, l'amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre.

X X

No inclou cap escala ni graó aïllat.

X X

El pendent longitudinal no supera el 8%.
X X
El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. Té un pendent
X X
transversal no superior al 2%.
Els elements d'urbanització i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari són adaptats.
X X
1- Marcar l’existència del element

2- Marcar si compleix amb els requisits

Observacions
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ELEMENTS D'URBANITZACIÓ ADAPTATS

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ ADAPTATS
PAVIMENTS EN ESPAI D’ÚS PÚBLIC
1
Els elements d'urbanització i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari són adaptats.
És dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. S'admet, en parcs i jardins,
paviment de terres compactades amb un 90% PM (Pròctor modificat).
Paviment amb textura diferenciada per tal de detectar els passos de vianants.
Reixes i registres enrasats amb paviment circumdant. Obertures de reixes en itineraris de vianants amb
dimensió que permet la inscripció d'un cercle de 3 cm de diàmetre com a màxim. La disposició de l'enreixat
es fa de manera que no hi puguin ensopegar persones que utilitzin bastó o cadira de rodes.
1- Marcar l’existència del element

2

X X
X X
X X
X X

2- Marcar si compleix amb els requisits

Observacions

GUALS ADAPTATS
1

2

Amplada lliure mínima d'1,20 m.

X X

Vorera del gual enrasada amb la calçada. Cantells arrodonits o aixamfranats a 45 graus.

X X

Pendent longitudinal del gual inferior al 12%. Pendent transversal màxim 2%.

X X

Paviment del gual amb textura diferenciada.

X X

Pendent longitudinal de l'itinerari de vianants que travessa, inferior al 12%.

X X

Pendent transversal de l'itinerari de vianants que travessa, inferior al 2%.
1- Marcar l’existència del element

X X
2- Marcar si compleix amb els requisits

Observacions

PASSOS DE VIANANTS ADAPTATS
1

2

Gual de vianants adaptat en desnivell entre la vorera i la calçada.
X X
Illot intermedi a calçada, retallada i rebaixada a nivell de calçada i amb amplada igual a la del pas de
X X
vianants. Paviment d'illot diferenciador respecte al de la calçada.
En pas de vianants a dos temps, illot amb llargada superior a 1,50 m, amplada igual a la del pas de vianants i
X X
paviment enrasat amb la calçada en cas de longitud d'illot inferior a 4,00 m.
1- Marcar l’existència del element

2- Marcar si compleix amb els requisits

Observacions

APARCAMENTS ADAPTATS
1

2

Dimensions superiors de 3'30 m x 4'50 m en bateria i 2'00 m x 4'50 m en filera.
X X
Espai d'apropament comunicat amb itinerari de vianants adaptat. Permet la inscripció d'un cercle de diàmetre
X X
1,50 m davant la porta del conductor. En aparcaments en bateria aquest espai pot coincidir un màxim de 0,20
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m amb l'amplada de la plaça.
Les places d'aparcament i l'itinerari d'accés a la plaça se senyalitzen amb el símbol d'accessibilitat a terra i un
X X
senyal vertical en un lloc visible, amb inscripció "reservat a persones amb mobilitat reduïda".
1- Marcar l’existència del element

2- Marcar si compleix amb els requisits

Observacions
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MOBILIARI URBÀ ADAPTAT

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT
CONDICIONS GENERALS
1
Accessibles a través d'un itinerari adaptat.

2

X X

Banda de pas lliure d'obstacles de 0,90 m d'amplada i 2,10 m d'alçada.
X X
Elements sortints i/o volants superiors a 15 cm de vol limitants amb itineraris tenen, com a mínim, un element
fix i perimetral entre 0 i 0,15 cm d' alçada perquè puguin ser detectats pels invidents, o bé a una alçada igual X X
o superior a 2,10 m.
Alçada d'elements accessibles manualment entre 1 m i 1,40 m.
X X
1- Marcar l’existència del element

2- Marcar si compleix amb els requisits

Observacions

ELEMENTS URBANS DIVERSOS
1
Elements d'accés al recinte senyalitzats. Amplada superior a 0,90 m i alçada inferior a 2,10 m.
Alçada total o parcial del mobiliari d'atenció al públic: màxim 0,85 m. Amb apropament frontal, alçada màxima
de 0,70 m en una amplada de 0,80 m, com a mínim, lliure d'obstacles per permetre l'apropament d'una cadira
de rodes.
Alçada màxima de taula 0,80 m. Part inferior entre 0,00 i 0,70 m d'alçada i amplada de 0,80 m, com a mínim,
lliure d'obstacles per permetre l'apropament d'una cadira de rodes.
Alçada màxima d'elements manipulables d'aparells telefònics: 1,40 m. Cabina locutori de dimensions
superiors a 0,80 m d'amplada i 1,20 m de fondària, lliures d'obstacles i terra enrasat amb el paviment
circumdant. Amplada d'accés a la cabina superior de 0,80 m i una alçada mínima de 2,10 m.
Distància mínima entre els elements per impedir el pas de vehicles: 0,90 m, alçada mínima de 0,80 m.
Dimensions de plaça per a usuaris en cadira de rodes: amplada mínima de 0,80 m i 1,20 m de fondària.

2

X X
X X
X X
X X
X X
X X

Alçada dels polsadors entre 1,00 m i 1,40 m.
X X
Suports verticals de senyals i semàfors amb secció de caires arrodonits col.locats a la part exterior de la
vorera. En cas d'amplada de vorera inferior a 1,50 m es col.loquen tocant a les façanes. En parcs i jardins se X X
situen en àrees enjardinades o similars.
Semàfors acústics: el senyal sonor s'activa a petició de l'usuari mitjançant comandament a distància.
X X
1- Marcar l’existència del element

2- Marcar si compleix amb els requisits

Observacions

ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES A LA VIA PÚBLICA
1

2

Bastides, rases o qualsevol tipus d'obres a la via pública, senyalitzades i protegides amb barrats estables i
X X
continuats il.luminats tota la nit.
Col.locació d'elements de protecció i senyalització de forma que les personas amb disminució visual puguin
X X
detectar a temps l'existència de l'obstacle.
No s'utilitzen cordes, cables o similars.
X X
Nivell d'il.luminació en obstacles o desnivells superior a 10 lux .
1- Marcar l’existència del element

X X
2- Marcar si compleix amb els requisits
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Pàg. 7/ 8

Observacions

Fitxa Justificativa del compliment del decret 135/1995 d’accessibilitat a l’urbanisme
Pàg. 8/ 8
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ANNEX 3.
CÀLCUL CABALS LAMINACIÓ

Toni Bosch Miquel, arquitecte

Càlcul Cabal aigua pluvials.
Donada la inexistència de dades de pluviometria prou prolongades es considera
l’estadística de dades corresponents a l’estació meteorològica de Raimat, que disposa
de dades des de 1988 fins a la data.
La dada màxima de precipitació en 24 hores ha estat localitzada a l’abril de 1992 i es
va fixar en 61.7mm.
La dada, pel fet de localitzar-se a una relativa distancia es majora en un 25% per
absorbir les possibles diferències i per un criteri de prudència.
Així es fixa la PPT24 en un màxim de 61.7 x 1.25 = 77.12mm.
Derivat de la quantitat establerta i segons el quadre següent, que considera les
escorrenties per els diferents tipus de sòl existent, s’arriba a la conclusió que el cabal
que s’abocava a la sèquia de desguàs abans de la urbanització es de 219 metres
cúbics per hora.
ABANS DE URBANITZAR
PPT24 (màxima estacio Raimat 61,7mm majorada per 1,25)
Id intensitat mitja

77,12

mm

3,2133

mm/h

Mapa MOPU 1990 lleida I1/Id

9

Intensitat maxima en una hora

28,92

Coeficient de escorrentia pendent 1% terreny cultiu
Superficie

mm/h

0,5
13.813

m2

200

m3/h

Cabal
Coeficient de escorrentia pendent 1% vialitat existent
Superficie
Cabal
Cabal total abocat al desguàs previ a la urbanització

0,7
938

m2

19

m3/h

219

m3/h

A Continuació es presenta la quantitat d’aigua que es recollirà un cop executada la
urbanització, es considera una quantitat de 230 metres cúbics per hora.
Aquesta quantitat ocasiona un excés d’onze metres cúbics, 11 m3 que caldrà reservar
per tal d’abocar al desguàs de forma laminada.

El quadre següent determina el cabal que es produirà en el moment que estigui
executada la urbanització:
DESPRES DE URBANITZAR
PPT24 (màxima estacio Raimat 61,7mm majorada per 1,25)
Id intensitat mitja

77,12

mm

3,2133

mm/h

mapa MOPU 1990 lleida I1/Id

9

I1 intensitat maxima en una hora

28,92

Coeficient de escorrentia. Cobertes

mm/h

0,8

Superficie
Cabal
Coeficient de escorrentia. Paviments pendent 1%

3.906

m2

90

m3/h

0,7

Superficie
Cabal
Coeficient de escorrentia. Zona enjardinada pendent 1%

5.382

m2

109

m3/h

0,2

Superficie
Cabal
Cabal total abocat al desguàs previst amb la urbanització.

5.334

m2

31

m3/h

230

m3/h

Aquest excés de cabal, 11,00 metres cúbics, es majora amb un coeficient de
seguretat 1,5. Per tant caldrà una capacitat de reserva de 18 metres cúbics com a
mínim.
Augment de cabal en una hora de concentració de maxima pluja

11

Coeficient de seguretat
La bassa de laminació hauria de tenir un volum de

17

Velocitat Col·lector de sortida de la bassa de laminacio
Secció colector

m3/h

1,5
m3
1

m/s

0,060755915

m2

278

mm

Diametre

Donat que la sortida i abocament al desguàs es farà mitjançant un tub amb molt poca
pendent, es considera una velocitat molt petita d’un metre per segon, així, per tal
d’evacuar els 219 m3 per hora ens cal un col·lector de 278 mm de diàmetre que
s’assimilarà a un de 300mm.
Per aconseguir el reservori suficient d’acord als càlculs establerts, es
sobredimensionarà els col·lectors, amb dos tubs en paral·lel que actuaran de col·lector
i de bassa de laminació en el moment en que sigui necessari.

Els dos tubs seran diàmetre 400mm. Que en un moment donat d’avinguda d’aigua de
pluvials aportaran una capacitat de reservori de 56.80 metres cúbics d’aigua.
Aquesta capacitat suposa una capacitat d’emmagatzematge superior en uns 37 metres
cúbics a la capacitat que tindria plena un col·lector de 350mm instal·lat normalment.
Per tant es garanteix suficientment la capacitat de laminació i de desguàs progressiu.
La transició al col·lector final d’abocament, es farà a través d’una arqueta de laminació
a la que entraran els dos diàmetres 400mm i en sortirà un diàmetre 300, amb un
sistema de sobreeixidor per a situacions extremes.
En documentació gràfica del projecte d’urbanització es detallen la ubicació dels
col·lectors i l’arqueta de recollida i abocament a desguàs.

Projecte d’Urbanització del PMU-06 de Mollerussa

ANNEX 4.
ESTUDI LUMÍNIC I CÀLCULS ELÈCTRICS

Toni Bosch Miquel, Arquitecte

estudi lumínic
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SALVI / BASIC / 16LED 68W 3000K F2M1 / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 32 68 94 99 92

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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SALVI / BASIC / 16LED 23W 3000K F5T1 / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 22 62 97 98 92

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Vial / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Arcen 2
Calzada 1
Arcen 1
Línea verde 1
Camino peatonal 1

(Anchura: 2.200 m)
(Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
(Anchura: 2.200 m)
(Anchura: 6.000 m)
(Anchura: 4.000 m)

Factor mantenimiento: 0.85
Disposiciones de las luminarias

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

SALVI / BASIC / 16LED 68W 3000K F2M1
8430 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°:
370 cd/klm
9206 lm
con
80°:
143 cd/klm
68.0 W
con
90°:
11 cd/klm
unilateral abajo
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados
30.000 m
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
8.030 m
funcionamiento).
8.000 m
La disposición cumple con la clase de intensidad
-1.300 m
lumínica G2.
0.0 °
La disposición cumple con la clase del índice de
1.000 m
deslumbramiento D.6.
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Vial / Datos de planificación
Disposiciones de las luminarias

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

SALVI / BASIC / 16LED 23W 3000K F5T1
2712 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°:
295 cd/klm
2950 lm
con
80°:
22 cd/klm
23.0 W
con
90°:
6.52
cd/klm
unilateral abajo
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados
15.000 m
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
3.730 m
funcionamiento).
3.700 m
La disposición cumple con la clase de intensidad
-7.300 m
lumínica G3.
0.0 °
La disposición cumple con la clase del índice de
0.000 m
deslumbramiento D.6.
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Vial / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85

Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación
1

Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4a
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Lm [cd/m²]
0.79
≥ 0.75

U0
0.50
≥ 0.40

Ul
0.86
≥ 0.60

TI [%]
13
≤ 15

SR
1.01
≥ 0.50
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Vial / Resultados luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluación
2

Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: CE4
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

3

Em [lx]
13.99
≥ 10.00

U0
0.73
≥ 0.40

Recuadro de evaluación Línea verde 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Línea verde 1.
Clase de iluminación seleccionada: CE3
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Em [lx]
19.49
≥ 15.00

U0
0.76
≥ 0.40
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Vial / Rendering (procesado) de colores falsos
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Vial / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258
Trama: 10 x 6 Puntos
Em [lx]
13

Emin [lx]
6.82

Emax [lx]
25

Emin / Em
0.512

Emin / Emax
0.268
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Vial / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 258
Trama: 10 x 6 Puntos
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase ME4a:

Lm [cd/m²]
0.79

U0
0.53

Ul
0.87

TI [%]
13

≥ 0.75

≥ 0.40

≥ 0.60

≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Vial / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 258
Trama: 10 x 6 Puntos
Posición del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase ME4a:

Lm [cd/m²]
0.89

U0
0.50

Ul
0.86

TI [%]
8

≥ 0.75

≥ 0.40

≥ 0.60

≤ 15

Cumplido/No cumplido:

Página 12

Urbanització Rotonda de Ponent
05.04.2016

C.M. SALVI

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Av. Vallès, 36
Lliçà de Vall (Barcelona)

Oficina Técnica
+34 938 445 190
+34 938 445 191
www.salvi.es

Vial / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258
Trama: 10 x 3 Puntos
Em [lx]
14

Emin [lx]
10

Emax [lx]
19

Emin / Em
0.732

Emin / Emax
0.532
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Vial / Recuadro de evaluación Línea verde 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258
Trama: 10 x 4 Puntos
Em [lx]
19

Emin [lx]
15

Emax [lx]
29

Emin / Em
0.759

Emin / Emax
0.512
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CÀLCUL DE LINIES
PROJECTE:
ESQUEMA :
DATA
:

MAFO Enginyeria

Enllumenat públic Mollerussa
Escomesa al Nou Quadre General Enllumenat Public
abr-16
Coef.Carga Mitg

1

SISTEMA
Bifàs.
Tensió :
230
Coef.Simult.:
Poten. Total:
Intensitat :

TrifÀsic
400
1
1600
3
Icc(kA)

CAIGUDA DE TENSIÓ
LINEA

D E N O M I N.

P O T E N C I E S
INSTALADA

L1

(W.)

CALCUL MAXIMA

Escomes

1600

1600

3114

TOTAL

1600

1600

3114

LON.

INTEN.

P.I.A.

Car. Sis. (m)

(A)

EI

2,57

3P+N

0,00

v.%

(1)

TR

5

(A)

MI BT 017-2.1.2.(3 % Il·luminació, 5 % altres serveis)

(2) MO: Monofàsic

TR: Trifàsic

DE LINEA ACUMUL.

Al punt

(mm²)

(V%)

(V%)

Final

3*16+16,0+16

0,007

0,007

10,7

(2)

% de C.D.T. admesa desde C.G.P. fins SUBQUADRE:

(1) ED: Energia de descarga (*1,8)

20A

SECCIÓ

EI: Energia incandescent(*1)

MO: Motors (*1,25)

Icc inicial

15 KA

CÀLCUL DE LINIES
PROJECTE:
ESQUEMA :
DATA
:

MAFO Enginyeria

Enllumenat públic Mollerussa
Nou Quadre General Enllumenat Public
abr-16
Coef.Carga Mitg

1

SISTEMA
Bifàs.
Tensió :
230
Coef.Simult.:
Poten. Total:
Intensitat :

TrifÀsic
400
1
1600
3
Icc(kA)

CAIGUDA DE TENSIÓ
LINEA

D E N O M I N.

P O T E N C I E S
INSTALADA

L1
L2
L3

Enllumenat
Enllumenat
Enllumenat

Peatonal 440
Vial 2
620
Equipaments540

TOTAL

1600

(W.)

CALCUL MAXIMA
440
620
540

3114
3114
3114

1600

9342

LON.

INTEN.

P.I.A.

Car. Sis. (m)

(A)

EI
EI
EI

0,71
1,00
0,87

3P+N
3P+N
3P+N

0,00

v.%

(1)

TR
TR
TR

250
160
180

(A)

MI BT 017-2.1.2.(3 % Il·luminació, 5 % altres serveis)

(2) MO: Monofàsic

TR: Trifàsic

DE LINEA ACUMUL.

Al punt

(mm²)

(V%)

(V%)

Final

3*6+6,0+6
3*6+6,0+6
3*6+6,0+6

0,263
0,237
0,232

0,263
0,237
0,232

0,3
0,4
0,4

(2)

% de C.D.T. admesa desde C.G.P. fins SUBQUADRE:

(1) ED: Energia de descarga (*1,8)

15A
15A
15A

SECCIÓ

EI: Energia incandescent(*1)

MO: Motors (*1,25)

Icc inicial

15 KA
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ANNEX 5.
ESPECIFICACIONS DE LA XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC

Toni Bosch Miquel, Arquitecte

EXTERIOR

BASIC TOP II LED

BASIC
TOP II / Ø490

BASIC TOP II Ø490 Led
características principales
Diámetro (mm): Ø490
Armadura en fundición de aluminio
Fijación: vertical
(rupo óptico de alta eēciencia
Temperatura de color 3000k/4000k (Otras bajo pedido)
Lentes de PMMA de alta transparencia
con rendimiento óptico ƾ 91%
Vida útil: >50.000 h (est.)
Disipador de calor integrado en el grupo óptico
Alimentación red 220 -240V AC 50-60Hz
Eēciencia electrónica ą90%
Factor de potencia> 0.9

Gamas

Consultar diferentes opciones de regulación;
Autónoma, punto a punto o reducción en cabecera.
IP 66 / IK 09

LEDS

T°

P [w]

F [lm]

16 LT

3000

21

2592

124

3000

35

3840

111

3000

20

2656

130

3000

33

4224

126

3000

50

5856

117

3000

64

7443

116

3000

62

8848

143

4000

62

9424

162

FHS <0.1%
32 LT

Clase I
Acabado con imprimación epoxy y poliuretano alifático bicomponente
Color Gris G1 . Otros colores consultar
Peso aprox.: 10Kg
Norma EN 60598 / IEC 55015

Dimensiones (mm)

16 LM

[lm/W]

Fotometrías
F1T2. asimètrica longitudinal

f3m3. luminancia extensiva
105°

105°

90°

90°

75°

75°

60°

60°

200

300
45°

45°
400

500

865

BASIC TOP II Ø490 LED

Conexión a columna terminal hembra ØINT M60 - ØEXT M76

30°

η=

0°

15°

15°

cd/klm
C0 - C180

F3T3. luminància extensiva

30°

η = 94

C90 - C270

F3T4. luminància frontal

105°

105°

105°

105°

90°

90°

90°

90°

75°

75°

75°

75°

60°

60°

Ø76
200
60°

60°

300

300

400

45°

45°

400

45°

500

600

30°

15°

0°

600

15°

30°

η = 93%

cd/klm
C0 - C180

45°

500

C90 - C270

30°

15°

0°

15°

C0 - C180

30°

η = 93%

cd/klm
C90 - C270

F5T1. simétrica extensiva

f4m1. frontal
105°

105°

105°

105°

90°

90°

90°

90°

75°

75°

75°

60°

60°

60°

75°

60°

200

320

300
45°

45°

480

45°

45°

400

640

30°

15°

cd/klm
C0 - C180

C90 - C270

0°

500

15°

30°

η = 95%

30°

15°

cd/klm
C0 - C180

C90 - C270

0°

15°

30°

η = 97%

c.m. salvi se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. La información contenida en este documento es orientativa y no supone ningún compromiso contractual. Versión JULIO 2014

BASIC

EXTERIOR

BASIC TOP LAT LED

TOP LAT / Ø490 / Ø580

BASIC TOP LAT Ø490

Led

Característiques Técniques
Diàmetre (mm): Ø490
Armadura en fosa d’alumini
Connexió columna terminal femella ØINT M60 - ØEXT M76
(rup óptic d’alta eēci§ncia
Temperatura de color 3000k/4000k (Altres sota comanda)
Lents de PMMA d’ alta transpar§ncia
amb rendiment òptic: ŋ 91%
Vida útil: > 80.000 h (est.)
Dissipador de calor integrat en el grup òptic
Alimentació xarxa 220 -240V AC 50-60Hz
Eēci§ncia electrònica ą 90%

Versions

Factor de pot§ncia > 0.94
(per tots els r§gims de funcionament)

LEDS

T°

P [w]

F [lm]

16 LT

3000

21

2950

141

3000

35

4368

126

3000

20

3264

127

Acabat en emprimació epoxy i poliuretà alifàtic

3000

33

4918

147

Color: Gris G1

3000

50

6829

136

Pes: 10 Kg / 12 Kg (aprox.)

3000

64

8186

128

3000

62

8848

143

4000

62

9424

162

Consultar diferents opcions de regulació;
Autònoma, punt a punt o reducció en capçelera.
IP 66 / IK 09

32 LT

FHS < 1%

Norma EN 60598-1 / IEC 55015

16 LM

Dimensions (mm)

[lm/W]

Fotometries i aplicacions

355

F1T2. asimètrica longitudinal

f3m3. luminancia extensiva

BRAÇ CURT

105°

105°

90°

90°

75°

75°

60°

60°

200

300
45°

45°
400

590
500

30°

η=

435

BRAÇ MITJÀ

0°

15°

15°

cd/klm
C0 - C180

F3T3. luminància extensiva

30°

η = 94

C90 - C270

F3T4. luminància frontal

105°

105°

105°

105°

90°

90°

90°

90°

75°

75°

75°

75°

60°

60°

200
60°

60°

300

300

740
400

45°

45°

400

45°

500

15°

0°

600

15°

BRAÇ LLARG

30°

η = 93%

cd/klm
C0 - C180

45°

500

600

30°

620

BASIC LED TOP LAT Ø490

Fixació: vertical

C90 - C270

30°

15°

0°

15°

C0 - C180

30°

η = 93%

cd/klm
C90 - C270

F5T1. simétrica extensiva

f4m1. frontal
105°

105°

105°

105°

90°

90°

90°

90°

75°

75°

75°

60°

60°

60°

1240

75°

60°

200

320

300
45°

45°

480

45°

45°

400

640

30°

15°

cd/klm
C0 - C180

C90 - C270

0°

500

15°

30°

η = 95%

30°

15°

cd/klm
C0 - C180

C90 - C270

0°

15°

30°

η = 97%
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ANNEX 6.
ESPECIFICACIONS DE LA XARXA D’AIGUA

Toni Bosch Miquel, arquitecte

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
D’APLICACIÓ A LES OBRES DE LA XARXA D’AIGUA
POTABLE DE MOLLERUSSA
1. Canonades de polietilè
- Hauran d’estar certificades per a ús alimentari i disposar de registre sanitari corresponent
- S’ajustaran a les normes UNE 12.201 i a les recomanacions ISO-161/1.
- La pressió nominal serà com a mínim de 10 atmosferes. L’exterior del tub serà uniforme i llis amb
tacte parafínic i gras. Es distingeixen tres tipus de material: flexible de baixa densitat PE-40, alta
densitat PE-80 i alta densitat PE-100.

2. Unió de tubs de polietilè
- Les unions de tubs de polietilè de baixa densitat PE -40 garantiran l’estanqueïtat de la junta i, a
l'hora retindran mecànicament el tub.
- L’estanqueïtat es produirà per mitjà d'un anell d'elastòmer entre la superfície exterior del tub i la
interior de la copa de la peça d'unió.
- La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre la
superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca, i per al correcte muntatge de les unions, es
bisellaran sempre els caps del tub, la part exterior del accessori serà de llautó.
- Tant les unions de tubs de polietilè d'alta densitat PE-80 i PE-100 com els accessoris (Tes, Vàlvules
, colzes, boques de reg. Etc.) es faran per electró soldadura.
- S'haurà de disposar en obra d'utillatge adequat per mecanitzar els caps dels tubs amb superfície
uniforme, sense rebaves i perfectament a escaire de la generatriu del tub, rascant i netejant l’exterior
del tub en la zona on s’efectua la soldadura.
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3.Unió mitjançant platines
- Les unions mitjançant platines es faran amb acer interposant una junta plana de goma EPDM entre
les platines i premsant-les ,entre elles, amb cargols.

- Les mides de les platines seran les establertes per la Norma UNE 19153/PN - 10 i PN - 16, que
corresponen a les normes DIN 2502 i DIN 2576.
- Les unions de les platines al tub es faran, en el cas de tubs de polietilè, mitjançant portabrides de PE
i brides d’acer.

4.Collarins
- Es faran servir per les derivacions de menys de 40 mm. de diàmetre.
- Seran de dues peces, de fosa dúctil GGG-50 o acer inoxidable, amb els cargols també d’acer inox i
ajustades al diàmetre exterior del tub.
- L'estanqueïtat entre la canonada i el collarí, s'aconseguirà per interposició d'un anell de goma,
premsant el collarí sobre el tub amb els cargols.
- La connexió de la derivació es farà sempre amb maniguet de metall de doble rosca i una peça
d'enllaç al tub amb rosca femella, desestimant sempre les peces d'enllaç amb rosca mascle tant de
material plàstic com metàl·liques.
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5. Vàlvules de comporta
- S'utilitzaran diàmetres compresos entre 50 mm. i 400 mm.; tindran el cos de fosa dúctil GGG-50
amb recobriment de pintura epòxid per pressions nominals fins a 16 Kg/cm2. L'eix serà d'acer
inoxidable i fet d'una sola peça, inclòs la valona de fixació.
- La rosca serà de bronze. El bagan, d'igual material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície
d'elastòmer. L'accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç estimable i els orgues mecànics
seran prou resistents per a poder obrir-la quan sigui sotmesa a la pressió nominal sobre una sola cara.
- La unió als tubs es farà amb platines.
- L’estanqueïtat de l'eix s'aconseguirà amb juntes d'elastòmer.
- La pressió nominal de treball serà com a mínim de 16 Kg/cm2., amb tanca estanca després de
maniobres múltiples.

6. Hidrants
- Els hidrants instal·lats sobre la xarxa d’abastament compliran el que estableix el reglament
d’instal·lacions de proteccions contra incendis RD 1942/1993 ( NORMA UNE 23-407-90).
- No es podrà connectar cap sistema contra incendis (BIE, Hidrants etc.) de cap parcel·la i/o
indústria directament a la canonada general d’aigua potable.
- El diàmetre mínim interior de la canonada general per instal·lar un hidrant serà de DN 100 .
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7. Boques de reg
- Seran de DN 40 i compliran amb la norma UNE 23400 i de les mateixes característiques que els
hidrants.

8. Escomeses
- Les escomeses seran individuals de PE 40 de 1”de diàmetre per cada parcel·la quedant dintre de la
vorera i perfectament localitzades per la posterior instal·lació del comptador i la caixa, a efectuar per
la companyia subministradora.

9. Encreuaments de carrers
- Els encreuaments de carrers estaran perfectament senyalitzats amb les corresponents vàlvules de
seccionament.

10. Proves d'estanqueïtat
- Caldrà disposar del certificat de les proves d’estanqueïtat corresponents expedit per una entitat
autoritzada (ECA,ICIT ,etc.).
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11.Connexions a la xarxa existent
- Totes les tasques que afectin a la xarxa existent, tals com connexions d’escomeses a edificis,
connexions de noves xarxes, buidat i posta en servei de la nova xarxa etc., seran realitzades per
SOREA S. A. a càrrec del peticionari.
- Les connexions a la xarxa existent es realitzaran un cop tinguin tots els certificats, tant hidràulics
com sanitaris de la instal·lació.
- El constructor s’abstindrà d’efectuar cap connexió a cap edifici en construcció des de la xarxa
d’abastament d’aigua potable.
- El període de garantia de la instal·lació efectuada serà la legalment existent en aquell moment.
A banda de tots aquests criteris tècnics, a continuació es detallen un seguit de requisits legals que
caldrà que es compleixin:
Com annex aquest document s’adjunten tot un seguit de requisits legals que també son d’aplicació:

A) REAL DECRET 140/2003 del 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la
qualitat de l’aigua de consum humà
B) Pla de Vigilància de Control Sanitari de les Aigües de Consum Humà de Catalunya del 2005
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ANNEX 7.
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Toni Bosch Miquel, arquitecte

Projecte d’Urbanització del PMU-06 de Mollerussa

INTRODUCCIÓ

Considerant que amb data del 25 d’octubre es va publicar el Reial Decret 1627/1997 en el
qual es disposa que qualsevol Projecte d’Execució Material ha de tenir com a mínim un
Estudi Bàsic de Seguretat i en aquells projectes que tinguin un pressupost que superi els
420.708,47 € (entre d’altres consideracions, definides en l’article 4 d’aquest Reial Decret)
s’ha de realitzar un Estudi de Seguretat.
Aquest Estudi de Seguretat, segons l’article 5 del paràgraf 2, ha de contenir com a mínim:
a) Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que s’hagin
d’utilitzar o la utilització dels quals es pugui preveure; identificació dels riscos laborals
que puguin ser evitats, indicant per aquest efecte les mesures tècniques necessàries;
relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar en conformitat al anteriorment
citat, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques pendents a
controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es
proposin alternatives.
Tanmateix, s’haurà d ‘incloure la descripció dels serveis sanitaris i comuns de què
hauran d’estar dotats el centre de treball de l’obra, en funció del nombre de
treballadors que vagin a utilitzar-los.
En l’elaboració de la memòria s’hauran de tenir present les condicions de l’entorn en
les quals es realitzi l’obra, així com la tipologia i característiques dels materials i
elements que s’hagin d’utilitzar, determinació del procés constructiu i ordre d’execució
dels treballs.
b) Plec de condicions particulars en el qual es tindran en compte les normes legals i
reglamentàries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l’obra de què es
tracti, així com les prescripcions que s’hauran de complir en relació amb les
característiques, la utilització i la conservació de les màquines, estris, eines, sistemes
i equips preventius.
c) Plànols en els quals es desenvoluparan els gràfics i esquemes necessaris per a la
millor definició i comprensió de les mesures preventives definides a la memòria, amb
expressió de les especificacions tècniques necessàries.
d) Quantificació de totes aquelles unitats o elements de seguretat i salut en el treball que
hagin estat definides o projectades (inclòs en els amidaments generals del Projecte).
e) Pressupost que quantifiqui el conjunt de despeses previstes per a l’aplicació i
execució de l’estudi de seguretat i salut (inclòs en el pressupost general del Projecte).
L’article 5 en el paràgraf 3 disposa que aquest estudi haurà de formar part del projecte
d’execució d’obra o, en el seu cas, del projecte d’obra, essent coherent amb el contingut
del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporti la
realització de l’obra.
L’article 5 en el paràgraf 6 disposa que en l’estudi de seguretat i salut s ha de contemplar
també les previsions i les informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes
condicions de seguretat i salut, els treballs posteriors.

Toni Bosch Miquel, arquitecte
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a) MEMÒRIA DESCRIPTIVA
Per confeccionar la present memòria de l’Estudi de Seguretat s’ha tingut en compte la
següent relació d’activitats constructives :
MOVIMENTS DE TERRES
· Buidats
· Rases i pous

PAVIMENTS
· Paviments

INSTAL·LACIONS
· Instal·lació d’electricitat i audiovisuals
· Instal·lació per a fluids (aigua i gas)

Considerant a cadascuna d’aquestes fitxes els següents apartats :
CAPÍTOL (general)
1. Introducció
1.1 Definició.
1.2 Tipus.
1.3 Observacions generals.
ACTIVITATS (específiques)
1. Definició i descripció.
1.1 Definició.
1.2 Descripció.
* Descripció del treball.
* Equip humà.
* Equip tècnic :
· maquinària.
· estris.
· eines.
· preses provisionals.
· instal·lacions d’higiene i benestar.
2. Relació de riscos i la seva avaluació
En cada activitat constructiva s’han considerat els riscos més característics i la seva
avaluació orientativa.
En l’avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte
d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es
materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la
materialització del risc.

Toni Bosch Miquel, arquitecte
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L‘informació de la gravetat ve donada per les comunicacions oficials de notificació
d’accident: accident lleu, greu o molt greu ; i la probabilitat ve donada en funció de l’índex
de freqüència dels accidents tenint en compte un estàndard prefixat per a cadascuna de
les activitats.

PROBABILITAT
GRAVETAT

BAIXA

MITJA

ALTA

LLEU

ÍNFIMA

BAIXA

MITJA

GREU

BAIXA

MITJA

ELEVADA

MOLT GREU

MITJA

ELEVADA

CRÍTICA

3. Norma
En la confecció de la norma s’han considerat els següents apartats :
a) Posada a punt de l’obra: es consideren les instal·lacions o elements auxiliars que ja
estan en obra i són necessaris pel desenvolupament de l’activitat, respecte a la
normativa de seguretat, per evitar duplicacions, es fa referència a l’activitat on es va
posar en obra per primera vegada la instal·lació o element auxiliar.
b) Procés: en la descripció de la normativa en seguretat i condiciones de salut del procés
constructiu de cada activitat s’han previst les mesures preventives tenint en compte la
relació dels riscos.
c) Instal·lacions auxiliars de l’obra: Maquinària, estris, eines, plantes, aparells elevadors
i instal·lacions d’Higiene i elements auxiliars , així s’ha hagut de descriure la seva
corresponent normativa en seguretat i condicions de salut.

4. Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització
Per facilitar les quantificacions i així poder calcular el pressupost s’ha considerat la
relació de totes les proteccions col·lectives i els senyals que es descriuen a la normativa
de seguretat i condicions de salut de la corresponent activitat constructiva.
5. Equips de protecció individual
També, per tal de facilitar la confecció del pressupost , i donat que és un capítol molt
diferenciat en aquest, es considera la relació de tots els equips de protecció individual
que són mencionats en la normativa de seguretat i condicions de salut del procés
constructiu de cadascuna de les activitats constructives.

b) PLEC DE CONDICIONS
En Aquest apartat s’ha tingut en compte, en primer lloc, un Plec de Condicions Generals
on s’ha considerat la nova legislació vigent : "Ley de Prevención de Riesgos Laborales"
31/1995, del 8 de novembre ; "Reglamento de los Servicios de Prevención" Real Decreto
39/1997, del 17 de gener ; i Real Decreto 1627/1997, del 24 d’octubre, pel qual es
Toni Bosch Miquel, arquitecte
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regulen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de contrucció. Legislació
en la qual s’ha de recolzar la Gestió i Direcció de la seguretat a l’obra, tenint en compte el
factor tècnic reflectit a: la planificació, la coordinació, l’organització i el control ; i el factor
humà reflectint- los als mecanismes d’informació, formació i de la medicina preventiva.
En segon lloc, es considera un Plec de Condicions Tècniques Particulars, com a
assessorament tècnic del Plec de Condicions Generals, on s’ha tingut en compte la
normativa i la legislació vigent a la construcció respecte la seguretat i condicions de salut
en el treball, pel que fa als equips de protecció col·lectiva, els equips de protecció
individual, la seguretat integrada en el mètode i els elements auxiliars que en incorporarse a l’obra compleixen amb les exigències legals preceptives.
Tingui’s en compte, que el projectista ha d’acceptar l’estudi de seguretat i condicions de
salut com prevenció dels riscos que genera l’execució material del seu projecte,
incorporant aquest estudi al seu projecte d’execució material.

c) ANNEXES GRÀFICS
La dinàmica de l’obra comporta diferents mesures de prevenció degut a les diferents
situacions de risc, situacions que s’hauran expressar amb esquemes explicatius,
considerant bàsicament els següents annexes gràfics :
1. Equip fix d’obra
Quedarà representada formalment la instal·lació i muntatge dels equips fixos
d’obra, com és ara : grues, sitjers, formigoneres, aparells elevadors, etc.
2. Mitjans auxiliars
Quedaran definits formalment als plànols que calguin els mitjans auxiliars de
seguretat i condicions de salut a emprar, com ara: xarxes i els seus elements de
subjecció, bastides, marquesines, baranes perimètriques, etc.
3. Detalls complementaris
Sempre que es cregui necessari i convenient, es complementaran els plànols
generals anteriorment esmentats amb els corresponents plànols de detalls.

D) I E) QUANTIFICACIONS I PRESSUPOST
Han estat considerades només les situacions de risc i la seva prevenció que generen la
realització material de projecte, així com les instal·lacions d’higiene i benestar
preceptives. Per tant es consideraran els següents capítols :
- Instal·lacions provisionals d’obra
- Senyalització
- Equips de Protecció Individual
- Sistemes de Protecció Col·lectiva
- Mà d’obra de Seguretat

Toni Bosch Miquel, arquitecte
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Es considera als capítols d’instal·lacions provisionals d’obra i sistemes de protecció
col·lectiva els costos de lloguer d’aquests equips, o de la seva corresponent amortització,
així com el cost de muntatge i desmuntatge.
Al capítol de mà d’obra s’ha considerat per una banda l’equip de neteja d’obra, l’equip de
manteniment i conservació dels equips i sistemes de protecció, i la neteja i desinfecció de
les casetes a peu d’obra ; d’altra banda, també ha estat considerat el cost de les reunions
de coordinació i for
mació en seguretat i higiene, així com el cost dels reconeixements mèdics obligatoris.
Finalment el coordinador de seguretat condicions de salut laboral o director facultatiu
haurà de donar la confirmació d’aquest pressupost.

Mollerussa, a  d DEULO de 201

Toni Bosch Miquel, arquitecte col·legiat núm. 23451/6

Toni Bosch Miquel, arquitecte
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MOVIMENT DE TERRES
1.- Introducció.
1.1 Definició:
És el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu preparar el solar per a la construcció
de la urbanització.
1.2 Diferents tipus de moviment de terres:
Esplanacions:
- desmunts.
- terraplens.
Buidats.
Excavacions de rases i pous.

1.3 Observacions generals:
L’activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l’excavació, el transport i
l’abocada de terres, per aquest motiu s’ha de:
 Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’han de
desenvolupar amb tots els recursos humans i tècnics.
 Coordinar les diferents activitats amb la finalitat d’optimitzar aquests recursos.
 Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta
finalitat s’establiran els diferents camins de circulació de la maquinària de moviment
de terres, així com les zones d’estacionament d’aquesta maquinària, si el solar ho
permet.
 Finalment, una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales
adossades, maquinària per al moviment de terres, maquinària per al transport
horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips
de Protecció Individual i de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar; així com una
previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària.
Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execució
Material de l’obra amb els mínims riscos d’accidents possibles.

Toni Bosch Miquel, arquitecte

6

Projecte d’Urbanització del PMU-06 de Mollerussa

BUIDATS
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició :
Excavació de terres que, en tot el seu perímetre, es troben per sota del nivell d´esplanació o
de la rasant del terra.
1.2 Descripció :
Un cop s´hagi realitzat l´enderrocament de l'edificació existent o l´esbrossada del solar, es
pot començar amb les tasques del buidat. Aquestes es realitzen en alguns casos després d'
haver estat realitzats els murs pantalles i si no és així, el tècnic competent calcularà el talús
precís pel sosteniment de les terres, segons la seva naturalesa ; i inclòs suposant que, a
causa de les dimensions del solar no es pugués fer aquest talús en tot el seu
desenvolupament, el tècnic competent calcularà el mur de sosteniment necessari.
Per a realitzar l´excavació esdevindrà imprescindible considerar l´equip humà necessari:
d) Conductors de maquinària per realitzar o dur a terme l´excavació.
e) Operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d´excavació i
sanejament.
f) Conductors de camions o traginadores de trabuc “dúmpers” pel transport de terres.
g) Senyalistes.
Els recursos tècnics per realitzar el buidat consistiran, bàsicament en maquinària de
moviment de terres, és a dir :
f) Excavadores.
g) Camions o traginadores de trabuc “dúmpers”.
El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s´iniciarà una vegada replantejat el solar
(cas que no hi hagués tancaments pantalla):
- Creant les vies d' accés al solar, en cas necessari.
- Creant les vies i rampes de circulació dins del solar, per la maquinària, des de la
rasant de l'accés dels carrers.
- Excavant i sanejant fins a la cota d´enrasament de la cimentació.
- Evacuant les terres obtingudes en l´excavació.

Toni Bosch Miquel, arquitecte
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BUIDATS
2.- Relació de Riscos i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només
els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la
probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del
24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats
per anul·lar o en el seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les
mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.- Caigudes de persones a diferent nivell.
2.- Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
5.-Caiguda d’objectes.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
12.-Atrapaments per bolcada de màquines.
16.-Contactes elèctrics.
20.-Explosions.
21.-Incendis.
22.-Causats per éssers vius.
23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.
28.-Malalties causades per agents físics.

BAIXA
BAIXA
ALTA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
ALTA
MÈDIA

MOLT GREU
LLEU
MOLT GREU
GREU
GREU
LLEU
MOLT GREU
MOLT GREU
MOLT GREU
MOLT GREU
LLEU
MOLT GREU
GREU

Avaluació
del Risc
MEDI
ÍNFIM
CRÍTIC
BAIX
BAIX
ÍNFIM
MEDI
MEDI
MEDI
MEDI
ÍNFIM
CRÍTIC
MEDI

OBSERVACIONS :
(3) Risc específic degut al lliscament de terres no coherent i sense contenció.
(8) Risc degut al moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres.
(16, 20 I 21) Risc específic degut a serveis afectats
(28) Risc causat per vibracions del traginadora de trabuc ”dumper” i del martell rompedor
i risc degut al nivell de soroll.

Toni Bosch Miquel, arquitecte
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BUIDATS

3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT






S’instal·larà la tanca de limitació del solar i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus
possibles desperfectes.
S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de l’entrada
de personal d’obra i de les oficines.
S’ha de procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal d’obra
com de maquinària de moviment de terres.
S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en els
seus accessos i, complementàriament, en els talls d’obra on calgui.
Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja
es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució
de l’obra restant, i si encara no fos així, es construirien tenint presents aquestes
especificacions.

PROCÉS
 El personal encarregat de la realització de buidats haurà de conèixer els riscos
específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament
d’aquestes tasques amb la major seguretat possible.
 Si en l’edifici afí, abans d’iniciar l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per
observar si aquestes progressen.
 En el procés de realització del buidat, en el cas d’un solar entre mitjaneres, es vetllarà
pel comportament de les edificacions afins (aparició d’esquerdes, descalçament de les
sabates, etc.).
 En la realització de l’excavació del talús s’ha de realitzar un sanejament de pedres
separades que puguin provocar una certa inestabilitat.
 Si aquest sanejament es realitza manualment es col·locarà en la part superior del talús,
en la seva corona, una sirga, convenientment ancorada, a la qual anirà subjectada el
treballador mitjançant el seu cinturó de seguretat, aquest també, convenientment
ancorat.
 S’aconsella, malgrat això, realitzar aquest sanejament mitjançant l’excavadora.
 En la realització de la rampa d’accés a la zona de buidat s’ha de construir amb
pendents, corbes i amplada que permetin la circulació de la maquinària de moviment de
terres en les millors condicions de rendiment i seguretat.
 S’haurà d'establir la senyalització de seguretat vial a la sortida de camions mitjançant
el senyal de perill indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions.
 En l’interior de l’obra, s’ha de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com senyals
indicatius de la pendent de la rampa.
 En l’entrada a l’obra s’establirà un torn d’un operari (senyalitzador) per guiar l’entrada i
la sortida de camions a l’obra i especialment en els casos necessaris de parada del
trànsit vial.
 Aquest operari haurà d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direcció obligatòria”.
 El senyalitzador haurà d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectora.
 En la realització de l’excavació del solar, s’ha de preveure la possibilitat de la
presència d’alguns dels serveis afectats (línia elèctrica subterrània, conduccions de
gas o d’aigua, telefonia, clavegueram).
Toni Bosch Miquel, arquitecte
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En presència de línies d’electricitat aèries dintre del solar, tot esperant que aquestes
siguin desviades, i davant la possibilitat d’un contacte elèctric directe, es mantindrà
una distància de seguretat, entre l’estructura metàl·lica de la maquinària que circula a
prop dels cables (la distància recomanada esdevé de 5 metres).
L’accés de vianants a les cotes inferiors es realitzarà mitjançant escales incorporades
a una bastida metàl·lica tubular modular.
El trànsit de camions en el solar, per a l’evacuació de terres, estarà dirigit per un cap
(encarregat, capatàs).
En cas que hi hagués una inundació, a causa de nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà
immediatament, l’eixugada corresponent per evitar així el reblaniment de les bases
dels talús o de socabament de les fonamentacions veïnes.
És prohibit el trànsit de vehicles a una distància menor de 2 metres de la vorera del
talús.
En el cas de trànsit de vianants, s’haurà de col·locar a 1 metre del coronament del
talús, una barana de seguretat de 90 cm.
És prohibit l’aplec de materials a distàncies inferiors a 2 metres de la vorera del talús.
S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines.
És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició
que haurà de quedar senyalitzada a la part exterior de la cabina del conductor.
En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat
i en els casos que els calgui, guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors
auditius.
Un cop realitzat el buidat, s’ha de fer una revisió general de l’edificació contigua amb
la finalitat d’observar les lesions que puguin haver sorgit a causa del buidat.
El solar haurà de quedar, a la rasant de la futura fonamentació, net i endreçat.
De cara als futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant
l’escala, esmentada amb anterioritat, incorporada a una bastida.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els
treballs d’aquesta activitat.
Camions i dúmpers de gran tonatge
Retroexcavadora

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran a l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectintlos al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Toni Bosch Miquel, arquitecte
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BUIDATS
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
 Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben
constituïdes per:
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu.
L’alçada de la barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm
de gruixària i 10 cm d’alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells
com a màxim.
- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palenques
de peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta.


-

Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa
assenyalada en aquesta activitat :
Senyal de perill indefinit.
Senyal del pendent de la rampa.
Senyal de limitació de velocitat.
Senyal de prohibit avançar.
Senyal de pas preferent.
Senyal manual de "stop" i " direcció obligatòria".
Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril,
conforme a la normativa assenyalada en aquesta activitat :
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de perill en general.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectintlos al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Toni Bosch Miquel, arquitecte
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BUIDATS

5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
 Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors):
- Cascos.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturó antivibratori (de manera especial en les traginadores de trabuc “dúmpers” de
petita cilindrada).
 Treballs auxiliars (operaris) :
- Cascos.
- Botes de seguretat de cuir per als llocs secs.
- Botes de seguretat de goma per als llocs humits.
- Guants de lona i cuir (tipus americà).
- Granota de treball.
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil.
- Protecció auditiva (auriculars o tampons).
- Canelleres.
- Armilla d’alta visibilitat.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions
de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits
establerts en el RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les
corresponents Normes UNE.

Toni Bosch Miquel, arquitecte
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RASES I POUS
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Rasa: Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant a cel
obert.
Pou: Excavació a cel obert, de poca superfície i gran profunditat, de secció poligonal o
circular.
1.2 Descripció :
La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada i 7 de
profunditat.
La secció transversal dels pous no superarà els 5 m2 de secció i els 15 m. de profunditat.
L’excavació es podrà realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecànics.
El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de l’excavació. Es pot
considerar el cas que aquest hagi estat rebaixat artificialment.
En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa.
En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d’estrebació
a emprar segons les característiques del terreny.
Per realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà següent:
h) Conductors de maquinària per realitzar l’excavació.
i) Operaris per realitzar l’excavació manual.
j) Operaris pels treballs d’estretament.
k) Conductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament de
terres.

Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran,
bàsicament, en maquinària de moviment de terres, és a dir :
h) Màquines excavadores.
i) Camions o traginadora de trabuc “dúmper”.
El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les
rases o pous:
- Excavant en profunditat fins a cota i en el cas de les rases avançant en longitud alhora.
- Evacuant les terres obtingudes en l’excavació.
- Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant.
- En el cas dels pous s’haurà d’il·luminar el tall d’obra, en els casos que també sigui
necessari, ventilació.
El procés d’estretament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la rasant) fins
a la part inferior.
El destrebament es realitzarà en el sentit invers.

Toni Bosch Miquel, arquitecte
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RASES I POUS
2.- Relació de Riscos i la seva avaluació.

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només
els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la
probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del
24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats
per anul·lar o en el seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les
mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
12.-Atrapaments per bolcada de màquines.
16.-Contactes elèctrics.
20.-Explosions.
21.-Incendis.
23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.
28.-Malalties causades per agents físics
29.-Malalties causades per agents biològics

MÈDIA
BAIXA
ALTA
MÈDIA
ALTA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
ALTA
MÈDIA
MÈDIA

Gravetat

Avaluació
del Risc
GREU
MEDI
LLEU
ÍNFIM
MOLT GREU CRÍTIC
LLEU
BAIX
GREU
ELEVAT
LLEU
BAIX
LLEU
BAIX
GREU
BAIX
LLEU
BAIX
MOLT GREU MEDI
MOLT GREU ELEVAT
MOLT GREU MEDI
GREU
BAIX
MOLT GREU CRÍTIC
GREU
MEDI
GREU
MEDI

OBSERVACIONS :
(3) Risc específic causat per lliscades de terres no coherents i sense contenció.
(8) Risc a causa del moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres.
(16, 20 I 21) Risc específic causat per serveis afectats
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper” i del martell
rompedor i risc causat pel nivell de soroll.
(29) Risc causat per l’extracció de terres contaminades.

Toni Bosch Miquel, arquitecte
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RASES I POUS

3.- Norma de Seguretat.
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construcció, s’haurà
d’assegurar que ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives
per a l’execució de l’ obra restant. Si encara no fos així, es construirien ..
PROCÉS
Rases














El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos
específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament
d’aquestes tasques amb la major seguretat.
Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal
competent i amb la corresponent experiència.
No s’han d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin
treballant a una profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant.
En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu
interior, es mantindrà un altre de guàrdia en l’exterior que pugui actuar com al seu
ajudant en el treball i cridar l’alarma, posat que es produeixi qualsevol situació
d’emergència.
S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines
que emprin.
Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments
tensant els estampidors quan estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que estiguin
expedits els llits d’aigües superficials.
Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de més
d’un dia i/o d’alteracions atmosfèriques com pluja o gelades.
S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o
d’altres elements de la mateixa, no s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni s’empraran
per a la suspensió de conduccions ni càrregues, havent de suspendre’s d’elements
expressament calculats i situats a la superfície.
En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els utilitzin
i deixin de tenir utilitat. En aquesta operació es començarà per les franges horitzontals, i
començant per la part inferior del tall.
La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de
la rasa, suposant que el terreny sigui suficientment estable, no serà superior a 1,30 m.
Malgrat això, s’ha de protegir la rasa amb un capcer.
L’alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no
superarà els 0,70m. encara que el terreny sigui d’una qualitat molt bona. En cas
contrari, cal baixar la taula fins que estigui clavetejada en el fons de la rasa, emprant a
la vegada petites corretges auxiliars amb els seus corresponents estampidors amb la
finalitat de crear els espais necessaris lliures provisionals on podent anar realitzant els
treballs d'estesa de canalitzacions, formigonada, etc., o les operacions precises a què
van donar lloc a l’excavació d’aquesta rasa.
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Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estrebaran
sempre que es prevegi el deteriorament del terreny, com a conseqüència d’una llarga
durada de l’obertura.
Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haurà
d’estar a peu d’obra i en quantitat suficient, amb temps, havent estat revisat i amb la
garantia de què es troba en perfecte estat.
Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars,
de les escales necessàries per facilitar l’accés dels mateixos operaris o la seva
evacuació ràpida en el cas de perill. Aquestes escales han de tenir un
desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell del terra en 1 m., com a mínim.
L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m,
es disposaran a distància no menor de 2 m. de la vorera del tall.
Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets
de les excavacions corresponents.
No es tolerarà sota cap concepte el soscavat del talús o parament.
Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall
es col·locaran tanques mòbils que s’il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb
punts de llum portàtil i grau de protecció no menor d’IP. 44 segons UNE 20.324.
En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres
el de vehicles.
En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar,
com a mínim, 20 cm. el nivell superficial del terreny.
Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l’equip indispensable a
l’operari, d’una provisió de palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no
s’utilitzaran per a l’estrebament i es reservaran per l’equip de salvament, així com
d’altres medis que puguin servir per eventualitats o puguin socórrer als operaris que
puguin accidentar-se.
El senyalitzador ha d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectant.
En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la presència
d’alguns dels serveis afectat (línies elèctriques subterrànies, conduccions de gas,
conduccions d’aigua, telefonia, clavegueram).
Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània,
que creui o estigui instal·lada a escassa distància del traçament de la rasa a excavar,
es realitzaran prospeccions per conèixer la seva correcta ubicació, i es realitzaran els
tràmits oportuns amb l’empresa subministradora de l’electricitat perquè talli el
subministrament elèctric d’aquestes línies abans d’iniciar els treballs, per evitar el risc
de contacte elèctric.
Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs
d’excavació no s’ha tallat el subministrament elèctric d’aquesta línia, amb evident risc
de contacte directe durant l’obertura de la rasa, haurà d’estar prohibida la realització
de la mateixa mitjançant mitjans mecànics, només es permetrà l’excavació manual
prenent totes les precaucions necessàries.
En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament,
l’eixugada corresponent per evitar així, el reblaniment de les bases al talús.
Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran
d’emprar el cinturó de seguretat convenientment lligat.
L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat
de cuir en terreny sec, o botes de goma en presència de fangs.
En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius,
davantal.
S’ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les màquines.
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Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora,
prohibició que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.
Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat.
Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant
l’escala, referida amb anterioritat, incorporada a una bastida.
Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu
accés i, complementàriament, en els talls que sigui precís.

Pous
 El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos
específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament
d’aquestes tasques amb la major seguretat en la mesura del possible.
 S’hauran d’estrebar les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense
que la distància entre el fons del pou i la vorera inferior de l’estrebament superi mai
els 1,5 metres.
 A mesura que s’aprofundeixi el pou, s’haurà d’instal·lar en aquest, una escala que
compleixi amb les disposicions
exigides a la nostra legislació. Qualsevol
estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal
competent i amb la deguda experiència.
 Als terrenys que siguin susceptibles d’inundació, els pous hauran de tenir de mesures
que facilitin la ràpida evacuació dels treballadors.
 Posat que fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar d’un
equip auxiliar de bombeig.
 En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen.
 S’establirà una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i els de
l’exterior.
 Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou hauran
d’estar protegits, en la mesura que es pugui, contra la caiguda d’objectes.
 S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques o bé amb baranes, arquits, etc.
 Si l’excavació de pou es realitzés durant la nit s’haurà d’il·luminar convenientment la
part superior i els entorns del pou.
 Sempre que hi hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar
convenientment il·luminat i alhora, disposarà d’una il·luminació d’emergència.
 Els aparells elevadors instal·lats a sobre del pou hauran de :
a) Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran a exercir.
b) No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou.
c) L’aparell elevador haurà de disposar d’un limitador de final de carrera, del
ganxo, així com d’una balda de seguretat instal·lada al seu mateix ganxo.
d) L’operador de grua que manipuli l’aparell elevador haurà de tenir la suficient
visibilitat, perquè des de la part superior pugui observar la correcta elevació de
la càrrega sense cap risc per la seva part de caiguda al buit tot i utilitzant el
cinturó de seguretat convenientment lligat.
e) S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i
el cubell quan aquest es trobi al capdamunt del pou.
f) El cubell haurà d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d’una balda
de seguretat de manera que no es pugui desfermar .
g) Els torns que es trobin col·locats a la part superior del pou, hauran de ser
instal·lats de manera que es pugui enganxar i desenganxar el cubell sense cap
perill .
h) Quan s’utilitzi un torn accionat manualment s’haurà de col·locar al voltant de la
boca del pou un plint de protecció.
Toni Bosch Miquel, arquitecte
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i)

El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haurà de comprovar abans de
començar cada jornada.
j) No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins només els
dos terços de la seva capacitat.
k) S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra.














Posat que sigui necessari, s’haurà d’instal·lar un sistema de ventilació forçat introduint
aire fresc canalitzat cap al lloc de treball.
En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous
de profunditat major de 1,30 m. amb un tauló resistent, xarxes o qualsevol altre
element equivalent.
En cas de realitzar l’excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit de
vehicles es realitzarà un tancant de manera que els vehicles romanguin a una
distància mínima de 2 metres i en cas de trànsit de vianants a 1 metre.
En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyales viàries de “perill
obres" s’il·luminarà, per la nit, mitjançant punts de llum destellants.
L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat
de cuir en terreny sec, o botes de goma en presència de fangs.
Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors
auditius, davantal.
Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un interruptor
diferencial, per evitar el risc de contacte elèctric no desitjat degut a un defecte
d’aïllament.
Cal vetllar per a que els cables conductors i la infraestructura "aparellage" de
connexió estiguin en bon estat, substituint-les posat que s’observi qualsevol mena de
deteriorament.
S’ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les màquines.
És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora,
prohibició que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.
Cal deixar el tall d’obra, en acabar els treballs, net i endreçat.
Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala,
esmentada amb anterioritat, incorporada a una bastida.
Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu
accés i, complementàriament, als talls on sigui precís.

Elements Auxiliars
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel
desenvolupament d’aquesta activitat, que complirà amb la normativa següent:
Camions i dúmpers de gran tonatge
Retroexcavadora

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran a l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectintlos al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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RASES I POUS

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.


Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben
constituïdes per :
- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palanques
de peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta.


-

Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat :
Senyal de perill indefinit.
Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions.
Senyal de limitació de velocitat.
Senyal de prohibit avançar.
Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria".
Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna.
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril,
conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat:
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria de la vista
Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectintlos al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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RASES I POUS

5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els
següents:
 Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors):
- Cascos.
- Guants de cuir.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturó antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc “dúmpers” de petita
cilindrada).
 Treball en rases i pous (operaris) :
- Cascos.
- Botes de seguretat de cuir pels llocs secs.
- Botes de seguretat de goma pels llocs humits.
- Guants de lona i cuir (tipus americà).
- Granota de treball.
- Protecció auditiva (auriculars o tampons).
- Canelleres.
- Armilla de malla lleugera i reflectant.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions
de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits
establerts al RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les
corresponents Normes UNE.
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PAVIMENTS

1.- Introducció.
1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o
aspecte.
1.2 Tipus de revestiments :
 peces rígides: revestiment de sòls i escales interiors i exteriors amb peces dels
següents materials: pedra natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta i
xapa d’acer.
 flexibles: revestiment de sòls i escales a interiors, amb llosetes, rajoles i rotllos dels
següents materials: moqueta de fibres naturals o sintètiques, linòleum, PVC i a interiors i
exteriors amb rotllos i rajoles de goma i policloroprè.
 soleres: revestiment de sòls naturals a l’interior d’edificis amb capa resistent de formigó
en massa, la superfície superior de la qual quedarà vista o rebrà un revestiment.

1.3 Observacions generals:
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de petita
capacitat, sistemes de bombatge pneumàtic de morters o assimilables.
Aplec de material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d’haver realitzat abans del
desmuntatge de la grua.
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball
mitjançant punts de llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia
de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les
tanques perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra;
les instal·lacions d’higiene i benestar així com també, les preses provisionals d’obra
(aigua i electricitat).

Toni Bosch Miquel, arquitecte
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PAVIMENTS
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o
aspecte.
1.2 Descripció:
 tipus de revestiments amb peces rígides:
amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques enganxades,
de ciment, de ciment permeable, de terratzo, de formigó, de parquet hidràulic, de
fosa, de xapa d’acer i d’asfalt.
amb llistons d’empostissar (mosaic).
amb posts (fusta).
amb lloses de pedra.
amb plaques de formigó armat.
amb llambordins de pedra i formigó.
 tipus de revestiments flexibles:
Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni o
heterogeni adherides a tocar o soldades.
Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates d’empostissar;
de linòleum adherits, de goma adherits o rebuts amb ciment, de PVC homogeni o
heterogeni adherits amb juntes a tocar o soldades.
Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o
rebudes amb ciment.
- tipus de soleres: per a instal·lacions, lleugeres, semipesants i pesants.
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el
subministrament dels elements necessaris per la seva construcció. Per això s’haurà de
considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec de material
s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquella fi: grues, muntacàrregues,
gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. El transport
del material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà
mitjançant el carretó elevador.
Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà:
 operadors de grua.
 enrajoladors i d’altres.
 operadors de carretó elevador.
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la
realització dels paviments:
 Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper”
de petita cilindrada per transport auxiliar, carretó elevador, toro, etc.
 Estris i eines manuals.
 Presa provisional d’aigua.
 Instal·lació elèctrica provisional.
 Instal·lacions d’higiene i benestar.
Toni Bosch Miquel, arquitecte
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PAVIMENTS

2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de
riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat
només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que:
la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que
intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24
d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per
anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures
preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
10.-Projecció de fragments o partícules
11.-Atrapaments per o entre objectes.
13.-Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives
20.-Explosions.
21.-Incendis.
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
27.-Malalties causades per agents químics.

BAIXA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
ALTA
MÈDIA

MOLT GREU
GREU
LLEU
GREU
GREU
LLEU
GREU
GREU
GREU
GREU
GREU
MOLT GREU
GREU
LLEU
GREU

Avaluació
risc
MEDI
MEDI
ÍNFIM
BAIX
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
MEDI
MEDI
MEDI
MEDI
BAIX
MEDI
MEDI

del

OBSERVACIONS :
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de material
o degut a la manipulació de l’esmoladora angular.
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades.
(16) Risc específic en treballs de poliment
(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o
pigments tòxics.
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.
(26) Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar.
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PAVIMENTS

3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
 Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el
muntacàrregues d’obra; per elements de poc pes, la grueta, i bombes per les
elevacions de morters, formigons i materials a granel.
 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha d’assegurar
que ja estan construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per
l’execució de la resta de l’obra.
PROCÉS
 El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major
seguretat possible.
 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i
ben il·luminat.
 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat
ja instal·lades a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.)
 Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb
garlandes i senyalitzar el risc de pis lliscós.
 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una
alçada sobre el paviment de dos metres.
 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb
mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
 El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets
convenientment bragat a la grua.
 Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser
auxiliat per plataformes específiques.
 S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
 Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en
un “llaç”, amb el qual, en ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot
des d’alçada.
 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per
evitar cops, ferides i erosions.
 En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements
mòbils, i en especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.
 Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi
els 30 Kg.
 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta
disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
 És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les
clavilles mascle-femella.
 Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc
de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de
seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de
caiguda a diferent nivell.
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Peces rígides
 El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als
pulmons per treballar en ambients amb pols neumoconiòtiques.
 El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el
tallador a sotavent, per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del
tall en suspensió.
 Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt
de compte amb la projecció de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el
trànsit de personal sigui mínim, i cas de no ser així, s’haurà d’apantallar la zona de
tall.
 Les peces de paviment s’aixecaran sobre palets convenientment fetes les vorades.
 Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades,
cas de no estar paletitzats i totalment fetes les vorades.
 Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades
dins de les caixes de subministrament i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu
contingut.
 El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de
la càrrega.
 Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de
gàbies de transport per evitar accidents per vessament de la càrrega.
 Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de
plataformes emplintades, fermament amarrades per evitar vessaments.
 Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a
les superfícies recentment solades.
 Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al
costat dels talls, a on es vagi a col·locar.
 Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin
les zones de pas.
 Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra,
es tancarà l’accés, indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció
obligatòria.
 Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de
“perill” amb rètol de “paviment lliscant”
 Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per evitar
els accidents per risc elèctric.
 Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció
antiatrapaments, per contacte amb els raspalls i papers de vidre.
 Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de
vidre es realitzaran amb la màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”.
 Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no
siguin de pas, i han de ser eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el
treball.
 Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de
seguretat.
 Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de neoprè o làtex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola
antilliscant.
 Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat,
ulleres antiimpactes i als casos en què es necessitin, màscara antipols.
Toni Bosch Miquel, arquitecte

25

Projecte d’Urbanització del PMU-06 de Mollerussa










Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per
evitar accidents per descontrol de la càrrega i lumbàlgies.
Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i
amb un rètol de “superfície irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell.
Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per
tal d’evitar la formació d’atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta.
Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar
accidents per contacte amb energia elèctrica.
Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material
aïllant de l’electricitat.
Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran
sempre amb la màquina "desendollada de la xarxa elèctrica”.
Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades
immediatament de les plantes.
Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles
generades; que s'hauran d’evacuar als muntacàrregues.

Flexibles
 Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al
costat dels talls on s’hagin d’emprar, situades el més allunyats possible dels trams,
per evitar sobrecàrregues innecessàries.
 Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de
pas.
 És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats
s’apagaran immediatament, per tal d’evitar incendis.
 Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire
suficient per a la renovació constant, evitant atmosferes tòxiques.
 S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem
haurà de mantenir una ventilació constant.
 És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar
perfectament tancats, per evitar la formació d’atmosferes nocives.
 Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per
evitar incendis.
 S’instal·laran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat de
cada porta del magatzem (al de dissolvents i al de productes plàstics)
 S’instal·laran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del
magatzem de coles i dissolvents i del magatzem de productes plàstics.
 En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal·larà un rètol
de no fumeu..
 Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol
focus de calor, foc o espurna.
 És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc.
 Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball,
botes de cuir de seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes
volàtils químics tòxics.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem
desenvolupament d’aquesta activitat:
Toni Bosch Miquel, arquitecte
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Dúmpers de petita cilindrada

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectintlos al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)

Toni Bosch Miquel, arquitecte
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PAVIMENTS
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.


Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran
constituïdes per:

 Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana ha de
ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada.
Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a
màxim.
 Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i
reforç central amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de
protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm.
Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant.
 Extintor de pols química seca.


Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril,
conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat:

- Senyal de perill.
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
- Senyal d’advertència de risc elèctric.
- Senyal d’advertència de risc d’incendi.
- Senyal de prohibit el pas als vianants.
- Senyal de no fumeu.
- Senyal de protecció obligatòria del cap.
- Senyal de protecció obligatòria dels peus.
- Senyal de protecció obligatòria de les mans.
- Senyal de protecció obligatòria del cos.
- Senyal de protecció obligatòria de la vista.
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
- Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectintlos al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).

Toni Bosch Miquel, arquitecte
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PAVIMENTS
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els
següents:
 Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita
cilindrada).
 Pels treballs amb coles i dissolvents:
- Cascos de seguretat.
- Guants de goma (neoprè).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.
- Pantalla facial, si s’escau.
 Pels treballs amb morters, formigons i llots:
- Cascos de seguretat.
- Guants de goma (neoprè).
- Granota de treball.
- Botes de goma de seguretat.
 Pels treballs de col·locació de paviment:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Genolleres.
- Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids.
- Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions
de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits
establerts pel R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i
les corresponents Normes UNE.

Toni Bosch Miquel, arquitecte
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INSTAL·LACIONS

1.- Introducció.
1.1 Definició:
Col·locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a
proporcionar un servei.

1.2 Tipus d’instal·lacions :
- Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents
ajudes de maçoneria, en l’obertura de regates, allotjament al seu interior de les
conduccions de repartiment i el posterior tancament de les regates, en el cas
d’instal·lacions encastades. A més, s’inclou la instal·lació de caixes de distribució, els
mecanismes de comandament, els elements de seguretat, etc. que són necessaris pel
correcte funcionament del sistema d’il·luminació, telefonia, vídeo, TV, megafonia,
l’accionament de la maquinària, etc. instal·lats a un edifici.
- Instal·lació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis) : (ref.
InsFl1,2,3,4,5,6,7,8)
- Fontaneria.
- Sanejament.
- Calefacció.
- Gas
- Instal·lació d’aire condicionat: (ref. InsAi1,2,3,4,5,6,7,8)
- Antenes i parallamps: (ref. InsAn1,2,3,4,5) s’inclou des de la col·locació del pal de les
antenes receptores i de les línies de repartiment, fins l’arribada del subministrament dels
diferents punts de connexió dels aparells interiors.
- Ascensors i muntacàrregues: (ref. InsAs1,2,3,4,5,6,7) partint del buit previst ja de les
fases d’estructura i tancaments, es procedirà, d’una banda, a la col·locació de les portes
exteriors d’accés a la cabina, i d’altra banda, a la instal·lació de guies, maquinària,
contrapesos i cabina exterior del buit.

1.3 Observacions generals :
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets,
escales de mà i tisora, eines manuals, etc.
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball
mitjançant punts de llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia
de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les
tanques perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra;
les instal·lacions d’higiene i benestar, així com també, les preses provisionals d’obra
(aigua i electricitat).

Toni Bosch Miquel, arquitecte
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Instal·lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i
consum d’energia elèctrica a 220/380 volts, des del final de la presa de la companyia
subministradora fins a cada punt d’utilització de l’edifici.
Instal·lació d’àudio-visuals: Conjunt de sistemes electrònics destinats a la transmissió per
cable de senyals elèctriques d’alta freqüència per a les funcions de telefonia, tèlex, vídeo,
megafonia, TV, etc.

1.2 Descripció:
Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència
industrial (instal·lació elèctrica de 220/380 volts) i d’alta freqüència (instal·lació d’àudiovisuals de molt baixa tensió) es realitzaran mitjançant cables entubats, i a cada punt de
distribució hi haurà la seva corresponent caixa de connexions.
S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir:
electricitat, telefonia, vídeo, megafonia, TV per cable, etc.
Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, així com les
seves caixes de distribució, que hauran de tenir accés per realitzar les operacions de
connexió i reparació.

En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el
subministrament dels materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho,
s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat tancat(cables,
tubs, etc.).

Per realitzar la instal·lació elèctrica i d’àudio-visuals serà imprescindible considerar el
següent equip humà:
 electricistes.
 ajudes de maçoneria.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la
realització de la instal·lació:
 Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.
 Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora
portàtil, màquina per fer regates, etc.
 Instal·lació elèctrica provisional.
 Instal·lacions d’higiene i benestar.

Toni Bosch Miquel, arquitecte
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I AUDIOVISUALS
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de
riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat
només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que:
la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà
ésser modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses
que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de
24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per
anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures
preventives que es desenvolupen a continuació.

Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics.
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
28.-Malalties causades per agents físics.

ALTA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
ALTA
MÈDIA
BAIXA
ALTA
ALTA
MÈDIA

MOLT GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
MOLT GREU
LLEU
GREU

Avaluació del
risc
CRÍTIC
ÍNFIM
MEDI
BAIX
BAIX
MEDI
BAIX
ELEVAT
MEDI
MEDI

OBSERVACIONS :
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates.

Toni Bosch Miquel, arquitecte
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS

3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la
resta de l’obra.

PROCÉS
Xarxa interior elèctrica i àudio-visual
 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major
seguretat possible.
 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.
 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat
ja instal·lades a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).
 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per
evitar cops, ferides i erosions.
 Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta
disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
 En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la
neteja del tall per evitar el risc d’ensopegades.
 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una
alçada sobre el paviment de dos metres.
 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb
mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
 És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra,
sense la utilització de les clavilles mascle-femella.
 Les escales de mà a utilitzar, seran tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i
cadeneta limitadora d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut
a treballs realitzats sobre superfícies insegures.
 En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instal·lació a zones de risc de
caiguda al buit (escales, balconeres, etc.) es protegirà el buit mitjançant una xarxa de
seguretat.
 Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble
aïllament (categoria II).
 Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran
retirades i substituïdes per altres en bon estat de manera immediata.
 Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici, l’últim
cablejat que s’executarà serà el que vagi del quadre general al de la companyia
subministradora, guardant a un lloc segur els mecanismes necessaris per a la
connexió, que seran els últims a instal·lar-se.
 Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el
personal abans d’iniciar-se, per evitar accidents.

Toni Bosch Miquel, arquitecte
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Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons
de les connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres
elèctrics, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà) o guants aïllants si els calgués,
granota de treball i botes de cuir de seguretat.






Xarxa exterior elèctrica










El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major
seguretat possible.
La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà
entubats i enterrats a rases.
A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i
pous (MovEZ).
Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies.
Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi
igual a l’alçada d’aquests elements més cinc metres.
Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de
treballadors amb senyals previstes per al codi de circulació, i per la nit, aquestes es
senyalitzaran amb llums vermells.
Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les
distàncies de seguretat respecte a d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels
voltants, és a dir: per a tensions no superiors a 66 Kv, a una distància de 3 metres, i
superiors a 66 Kv, a una distància de seguretat de 5 metres.
Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de
seguretat.

Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió
 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major
seguretat possible.
 Durant el procés d’instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les
cinc regles d’or de seguretat als treballs a línies i aparells d’Alta Tensió:
 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors
que assegurin la impossibilitat de tancament intempestiu.
 Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall.
 Reconeixement de l’absència de tensió.
 Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió.
 Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball.
 S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans de
qualsevol manipulació.
 En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que hauran
d’emprar casc de seguretat, protecció facial, guants aïllants, catifa aïllant, banqueta i
perxa.
 L’entrada en servei de les estacions de transformació, tant d’Alta com de Baixa Tensió
es realitzarà amb l’edifici desallotjat de personal, en presència del comandament
d’obra i de la direcció facultativa.
Toni Bosch Miquel, arquitecte
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Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar
l’existència real a la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors
de pols química seca i farmaciola, i que els operaris es trobin vestits amb les peces de
protecció personal.
Pels treballs de revisió i manteniment del Centre de Transformació estaran dotats dels
elements següents:
placa d’identificació de cel·la.
Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents elèctrics i els socors a
impartir a les víctimes.
Esquema del centre de transformació.
Perxa de maniobra.
Banqueta aïllant.
Insuflador per a la respiració boca a boca.
En l’entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle
d’advertència de perill.
En els treballs d’instal·lació del grup transformador i annexos s’hauran de considerar
els treballs auxiliars de maçoneria, que es regiran segons la norma CinLa i treballs de
soldadura per a la col·locació de ferramentes que es regiran segons la norma de
soldadura elèctrica EstAc5.
La col·locació del grup transformador s’auxiliarà mitjançant una grua mòbil que haurà
de complir amb la normativa de grues mòbils de ConMu4.
S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió s’ha
de considerar el “Reglament sobre Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de
Transformació” (RD 3275/1982 de 12 de novembre, BOE 288 d’1 de desembre de
1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988).
Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el
“Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i la Instrucció Tècnica Complementària del
9 d’octubre de 1973”

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els
treballs d’aquesta activitat:

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectintlos al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.


Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran
constituïdes per:

- Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un
diàmetre mínim de la corda de 4 mm. i una llum de malla màxima de 100x100 mm. La
xarxa anirà proveïda de corda perimètrica de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a
mínim, convenientment ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes són els elements
estructurals, donat que així la xarxa pot quedar convenientment tensa de manera que
pugui suportar al centre un esforç de fins a 150 Kp.
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol.
L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm
de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5
metres entre ells com a màxim.
- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i
reforç central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de
protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm.
Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant.
- Extintor de pols química seca.


-

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme
a la normativa ressenyada en aquesta activitat:
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectintlos al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els
següents:
 Treballs de transport:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
 Pels treballs d’instal·lació (baixa tensió i ÀUDIO-VISUALS) :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Guants aïllants, si els calgués.
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Cinturó de seguretat, si els calgués.
 Pels treballs d’instal·lació (alta tensió) :
- Cascos de seguretat.
- Guants aïllants.
- Granota de treball.
- Botes aïllants.
- Protecció d’ulls i cara.
- Banqueta aïllant i/o catifa aïllant.
- Perxa aïllant.
 Pels treballs de maçoneria (ajudes) :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates).
- Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates).
 Pels treballs de soldadura elèctrica:
- Cascos de seguretat.
- Pantalla amb vidre inactínic.
- Guants de cuir.
- Mandil de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir amb polaines.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
dotarà als treballadors amb els mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RAD
1627/1997).
Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les
corresponents Normes UNE.
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instal·lacions per a aigua potable
(bombes, vàlvules, comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i
aparells pel subministrament i consum.
Instal·lació de sanejament: sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes.
Instal·lació de gas: conjunt d’instal·lacions per al subministrament de gas (vàlvules,
comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel
subministrament i consum.
Instal·lació de calefacció: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que fan
moure l’aigua calenta, no superior a 90 ºC, per un circuit tancat, per augmentar la
temperatura ambiental mitjançant la radiació tèrmica dels radiadors.

1.2 Descripció:
Considerarem dos tipus d’instal·lacions de fluids:
- les connectades a una xarxa de subministrament o evacuació pública: aigua,
sanejament i gas.
- les que són totalment independents: calefacció.
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el
subministrament dels materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho,
s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat tancat (cables,
tubs, etc.).
Per realitzar la instal·lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar l’equip
humà següent:
 lampistes.
 paletes.
 operari que realitza les regates.
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la
realització de la instal·lació:
 Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de
tisora, escala de mà, passarel·les, proteccions col·lectives i personals, etc.
 Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora
portàtil, màquina per fer regates (regatadora elèctrica), màquina de forjar, esmoladora
angular, etc.
 Instal·lació elèctrica provisional.
 Instal·lació provisional d’aigua.
 Instal·lacions d’higiene i benestar.
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de
riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat
només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que:
la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que
intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24
d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per
anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures
preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics.
19.-Exposició a radiacions.
20.-Explosions.
21.-Incendis.
28.-Malalties causades per agents físics.

ALTA
ALTA
BAIXA
ALTA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA

MOLT GREU
MOLT GREU
LLEU
GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
GREU
GREU
MOLT GREU
GREU
GREU

Avaluació del
risc
CRÍTIC
CRÍTIC
ÍNFIM
ELEVAT
BAIX
MEDI
BAIX
BAIX
MEDI
BAIX
MEDI
MEDI
MEDI
BAIX
MEDI

OBSERVACIONS :
(3) Risc degut al desplom de bastides de façana i/o lliscaments de terres en rases.
(8) Risc específic en l’ús de la màquina de fregar i serra circular manual per a fusta.
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixaclaus.
(19) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador.
(28) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador i a la
manipulació de la màquina de fer regates.
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la
resta de l’obra.
PROCÉS
Xarxa interior
 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major
seguretat possible.
 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.
 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de
seguretat.
 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per
evitar cops, ferides i erosions.
 Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta
disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
 En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la
neteja del tall, per evitar el risc d’ensopegades.
 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una
alçada sobre el paviment de dos metres.
 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb
mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts.
 És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d’obra,
sense la utilització de les clavilles mascle-femella.
 Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i
cadeneta limitadora d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut
a treballs realitzats a sobre de superfícies insegures.
 Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble
aïllament (categoria II).
 Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i
substituïdes per d’altres en bon estat de manera immediata.
Instal·lació de fontaneria, aparells sanitaris, calefacció i evacuació d’aigües
residuals.
 El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local
tancat.
 Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses.
 Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats amb
l’ajuda del ganxo de la grua. La càrrega serà guiada per un home mitjançant un cap
guia que penjarà d’ella, per evitar els riscos de cops i enganxades.
 Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al
lloc d’ubicació, per evitar accidents a les vies de pas intern.
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El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta,
ventilació per corrent d’aire i il·luminació artificial si fos necessària.
El transport de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant
la càrrega cap a darrera, de manera que, l’extrem que vagi davant superi l’alçada d’un
home, per tal d’evitar cops i ensopegades amb d’altres operaris a llocs poc il·luminats.
Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin
estelles durant la feina.
Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a la
instal·lació dels muntants, evitant així el risc de caiguda. L’operari, en realitzar
l’operació de l’aplomat, emprarà el cinturó de seguretat contra les caigudes.
Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin
cobrir-se després d’haver acabat l’aplomat, per evitar el risc de caiguda.
Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que
s’avanci, aplegant la runa per al seu vessament, pels conductes d’evacuació, per
evitar el risc de trepitjades sobre objectes.
És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb
plom s’establirà un corrent d’aire de ventilació, per evitar el risc de respirar productes
tòxics.
El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats
s’ubicarà a un lloc preestablert a l’obra; que haurà de tenir ventilació constant per
corrent d’aire, porta amb pany de seguretat i il·luminació artificial.
La il·luminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de
gasos liquats es realitzarà mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de
seguretat.
A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzada
de “perill explosió” i un altre de “No fumeu”.
Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols
química seca.
És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables.
És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos.
Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar
incendis.
Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros
portaampolles.
S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol.
Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les
mànegues hi hagi les vàlvules antiretrocés.
Les instal·lacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un
cop s’hagin aixecat els parapets o baranes definitives.
Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de
seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.
Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus americà), ulleres antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i
botes de cuir de seguretat.
Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat,
guants i maneguins de cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir,
botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si els calgués.
Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de
seguretat, guants i maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball,
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mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics
si calgués.
Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè, segons els casos, granota de
treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.

Xarxa exterior
 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major
seguretat possible.
 La instal·lació dels conductes d’alimentació des de la xarxa general fins a l’edifici es
realitzarà enterrada a rases.
 En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa d’excavació
de rases i pous.
 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de
seguretat.
ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar
els treballs d’aquesta activitat:
Passarel·les

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectintlos al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.


Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran
constituïdes per:

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol.
L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5
cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5
metres entre ells com a màxim.
- Extintor de pols química seca.


-

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril,
conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat:
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc, material inflamable.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectintlos al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els
següents:
 Treballs de transport i fontaneria:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturó de seguretat, si calgués
 Pels treballs amb bufador:
- Cascos.
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos.
- Guants de cuir.
- Mandil de cuir.
- Maneguins de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir amb polaines.
 Pels treballs de maçoneria (ajudes) :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè.
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates).
- Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates).
- Cinturó de seguretat, si calgués
 Pels treballs de soldadura elèctrica:
- Cascos de seguretat.
- Pantalla amb vidre inactínic.
- Guants de cuir.
- Mandil de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir amb polaines.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions
de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les
corresponents Normes UNE.
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MEDIS AUXILIARS

Camions i traginadores de trabuc “dúmpers” de gran tonatge
 S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària.
 Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dúmpers” hauran d’estar en
possessió del corresponent permís de conducció per al vehicle que condueixen.
 Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrrega de terres en el camió o traginadora de
trabuc “dúmper”, i abans d’iniciar-se el transport, s’haurà de cobrir aquests amb una
lona.
 En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes
d’accés, s’hauran d’utilitzar topalls o tascons que impedeixin fer el recorregut marxa
enrere a més a més de tenir accionat el fre d’estacionament.
 En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de circulació i les
ordres dels senyalitzadores autoritzats. Sempre s’haurà de donar preferència de pas a
les unitats carregades.
 S’ha de triar el dúmper o camió més adequat segons la càrrega per transportar.
 S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics.
 S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la màquina de
càrrega.
 Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar l’absència d’obstacles aeris i
de què la plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal.
 Totes aquestes màquines hauran de tenir clàxon i llum de marxa enrere efectuant les
maniobres sense cap brusquedat tot i anunciant-les prèviament.
 En tots els treballs el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d’emprar casc de
seguretat quan surti de la cabina.
 Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a prop de la
maquinària, evitant la permanència d’operaris sobre el basculador.
 Durant les operacions de càrrega i descàrrega de la caixa basculadora :
- el conductor s’haurà de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’una
visera protectora.
- s’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descàrrega i la
càrrega estarà equilibrada quan es carregui.
- s’han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega.
- sempre que la maquinària es trobi a la cresta de un talús es respectarà la distància
de seguretat.
- si el bolquet és articulat, aquest s’ha de mantenir en línia.
- si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les consignes
pròpies en cada tipus d’obertura, tancament i bloqueig de les portes.


Després de la descàrrega de la caixa basculadora :
- no s’ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculadora
està totalment abaixada.

Retroexcavadora
 S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines.
 És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició
que s’haurà de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.
 En marxa enrera, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques.
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Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà:
- Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar la visibilitat
- Comprovar el clàxon de marxa enrera.
En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament
prefixada,
baixar el catúfol i recolzar-lo a terra.
Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present :
- Posar el fre d’estacionament.
- Posar en punt mort els diferents comandaments.
- Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria.
- Treure la clau de contacte.
- Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina.
S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de
curts períodes, el motor en marxa ni la cullera aixecada.

Traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada
 Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si
es troben en un pendent, s’hauran de calçar les rodes.
 A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases,
talús, pous, s’haurà de col·locar un tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de
trabuc “dumper” més enllà d’una distància prudencial a la vorera del desnivell.
 A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la
mateixa i és prohibit el transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa.
 Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i és prohibit
el seu ús com a transport pel personal.
 La càrrega situada al bolquet mai podrà dificultar la visió del conductor.

Passarel·les
 L’amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm.
 Quan l’alçada d’ubicació de la passarel.la estigui a 2 o més metres d’alçada, s’haurà
de disposar de barana de seguretat (passamans, llistó intermedi i entornpeu).
 El terra de recolzament de la passarel.la ha de tenir la resistència adequada i mai
serà relliscós.
 Les passarel·les es mantindran sempre lliures d’obstacles.
 Les passarel·les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat.
 S’ha de disposar d’accessos fàcils i segurs.
 S’han d’instal·lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada.

Instal·lacions d’Higiene i Benestar:
S’ha de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i
Benestar, preveient la presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals.
Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra,
considerant l’evolució d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les
següents necessitats : canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques.
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser :
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 mòduls prefabricats, o
 construïdes a l’obra.
Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres :
 vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I
estaran equipats amb seients i casellers individuals.
 lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo
per cada 10 treballadors.
 dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima
d’una dutxa per cada 10 treballadors.
 inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació
mínima serà de : un inodor per cada 25 treballadors i un inodor per cada 15
treballadores. Les dimensions mínimes dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30
m. d’alçada.
 menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de la brossa,
ventilació, calefacció i il·luminació.
Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i
inodor), i mòduls de vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés
directe d’un mòdul a l’altre.
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de
construir a prop de l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se
al treball.
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en
principi una zona per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica
de l’obra, es disposa d’espai en l’interior de l’edifici que s’està construint, s’hauran de
construir les Instal·lacions d’Higiene i Benestar seguint els paràmetres anteriorment
assenyalats. S’aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, també, a prop de les vies
d’accés.
Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la
obra que han de complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la
climatització segons la temporada.
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i
inodors.
S’ha de preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció
personal i col·lectiva.
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si
l’obra ho permet.
S’han de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i
maquinària a l’obra, i en el posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària,
s’haurà de demanar permís municipal. Es senyalitzarà la prohibició d’estacionament de
vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb tanques per vianants,
convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit.
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART I

En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de
seguretat relacionada en la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de
8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24
d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en
les obres de construcció.
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu
cas, del projecte d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures
preventives adequades als riscos que comporti la realització de l'obra.
A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al
pressupost general de l'obra com un capítol més del mateix.
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la
correcta execució dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els
criteris tècnics generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats.
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de
seguretat i salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel
contractista en el pla de seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de RD, prèvia
justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no suposi disminució de
l'import total, ni dels nivells de protecció continguts en l'estudi.
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte
s'elabori un estudi de seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del
projecte d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor designarà un coordinador
en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra.
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats.
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97)
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per
al visat per part del Col·legi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i
d'altres autoritzacions i tràmits per part de les Administracions publiques.
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions
publiques es farà declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan
equivalent de la inclusió de l'estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi
bàsic.
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97)
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada
contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen,
estudien, desenvolupen i complementen les previsions contingudes en l'estudi o estudi
bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran
les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la
corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de
protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut
elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les propostes de mesures
alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no podrà implicar
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disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5
del RD.
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i
treballadors autònoms, el promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es
verifiqui aquesta circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat i
salut durant l'execució de l'obra.
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del
projecte d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona.
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe
del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà
per a la seva aprovació a l'Administració publica que hagi adjudicat l'obra.
Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li
atribueixen en els paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa.
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la
direcció facultativa.
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del
promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als
subcontratctistes.
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97)
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de
seguretat i salut, un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a
tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat
el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques ho facilitarà
l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent.
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador
en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la
designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa.
A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i
subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb
responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intevintents en l'obra, els
representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de
seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran
fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen.
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació
de coordinador, la direcció facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vinti-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la província
en què es realitza l'obra.
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als
representants dels treballadors d'aquest.
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Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97)
En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà
d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs.
L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar
en l'obra de forma visible, actualitzant-se si fos necessari.
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97)
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haurà
d'incloure el pla de seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i
salut en les Administracions públiques competents.
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART I

PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES
CARACTERÍSTIQUES, LA UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES,
ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS PREVENTIUS:

Aspectes generals.
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940
B.O.E. 3 de febrer de 1.940, en vigor capítol VII.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE
TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 d'abril de 1997.
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958.
 PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ. Conveni
O.I.T. 23 de Juny de 1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958.
 ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28
d'Agost de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI.
 ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març
de 1.971. B.O.E. 16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol II.
 REGLAMENT
D'ACTIVITATS
MOLESTES,
NOCIVES
INSALUBRES
I
PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961.
 ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ.O. 12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998.
 REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I
DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983.
 ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M.
16 de Desembre de 1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987.
 LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de
Novembre de 1995.
 REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de
1997 B.O.E. 31 de Gener de 1997
 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14
d`abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE
TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA
MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN
PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14
d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE
INCLOUEN PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997
B.O.E. de 23 d'Abril de 1997.
 FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES
PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT
D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997
B.O.E. de 24 d'Abril de 1997.
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB
L'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12
de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997.
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EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de
12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ
PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de
30 de maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS
TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997 de 18 de Juliol
B.O.E. de 7 d'Agost de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT
DELS TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de
Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997.
NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.)

Condicions ambientals.
 IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29
d'Agost de 1.940.
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE
L'EXPOSICIÓ AL SOROLL DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre
B.O.E. 2 de Novembre 1.989.
Incendis
 NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre
B.O.E. 29 d'Octubre de 1.996.
 ORDENANCES MUNICIPALS
Instal·lacions elèctriques.
 REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de
Novembre B.O.E. 27 de Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969.
 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ. D. 2413/1.973 de 20 de
Setembre B.O.E. 9 d'Octubre de 1.973.
 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES.
Maquinària.
 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28
d'Octubre de 1.969. Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de
1.972.
 EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D.
2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985.
 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977
B.O.E. 14 de Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de
1.981 i 16 de
Novembre de 1.981.
 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig
B.O.E.21 de Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986.
 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985.
B.O.E. 14 de Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig
1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988.

Toni Bosch Miquel, arquitecte
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I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny
de 1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24
d'Abril de 1.990.
I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de
1.989 B.O.E. 9 de Juny de 1.989.
I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE
PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991.

Equips de protecció individual (EPI)
 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS
DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de
Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de
1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA
UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D.
773/1.997 de 30 de maig de 1997
Senyalitzacions.
 DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I
SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997
 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de
Carreteras 8.3 - IC
Varis.
 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de
1.978.
 CONVENIS COL·LECTIUS.
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S.
Utilització d'Equips de Protecció Individual.

PROTECCIÓ DEL CAP
Casc de seguretat.
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS
Protecció individual dels ulls: Requisits.
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura
i tècniques relacionades.
Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes.
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos.
PROTECCIÓ DE LES OÏDES
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
Part 1: Orelleres.
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
Part 1: Taps.
Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció,
us,precaucions de treball i manteniment.
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat
de protecció i calçat de treball d'ús professional
Toni Bosch Miquel, arquitecte

R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140
de 12/06/1997

U.N.E.-E.N. 397: 1995

U.N.E.-E.N. 166: 1996
U.N.E.-E.N. 169: 1993
U.N.E.-E.N. 170: 1993
U.N.E.-E.N. 170: 1993

U.N.E.-E.N. 352-1: 1994
U.N.E.-E.N. 352-2: 1994
U.N.E.-E.N. 458: 1994

U.N.E.-E.N. 344: 1993
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Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional.
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional.
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional.

U.N.E.-E.N. 345: 1993
U.N.E.-E.N. 346: 1993
U.N.E.-E.N. 347: 1993

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS
Equips de protecció individual contra caiguda
U.N.E.-E.N. 341: 1993
d'altures.Dispositiu de descens.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part
U.N.E.-E.N. 353-1: 1993
1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge rígida.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part
U.N.E.-E.N. 353-2: 1993
2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge
flexible.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 354: 1993
d'altura.Elements de subjecció
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 355: 1993
d'altura.Absorbidors de energia.
Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball U.N.E.-E.N. 358: 1993
i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de subjecció.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 360: 1993
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 361: 1993
d'altura.Arnesos anticaigudes.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 362: 1993
d'altura.Connectors.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 363: 1993
d'altura.Sistemes anticaigudes.
Equips de protecció individual contra la caiguda
U.N.E.-E.N. 365: 1993
d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i marcat.
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, assaigs,
marcat.
Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials.
Connexions per rosca estàndard.
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials.
Connexions per rosca central.
Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials.
Connexions roscades de M45 x 3.
Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, assaigs,
marcat.
Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. Requisits,
assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres mixtes.
Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos
de màscara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits, assaigs,
marcat.
Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per
utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial tipo broquet.
Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb
vàlvules per protegir dels gasos o
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat.
PROTECCIÓ DE LES MANS
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part1: Terminologia i requisits de prestacions.
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part2: Determinació de la
resistència a la penetració.
Toni Bosch Miquel, arquitecte

U.N.E. 81 233: 1991
E.N. 136: 1989
U.N.E. 81281-1: 1989
E.N. 148-1: 1987
U.N.E. 81281-2: 1989
E.N. 148-2: 1987
U.N.E. 81281-3: 1992
E.N. 148-3: 1992
U.N.E. 81282 : 1991
E.N. 140: 1989
U.N.E. 81284 : 1992
E.N. 143: 1990
U.N.E. 81285 : 1992
E.N. 141: 1990
U.N.E.-E.N. 138:1995

U.N.E.-E.N. 139:1995

U.N.E.-E.N. 149:1992
U.N.E.-E.N. 405:1993

U.N.E.-E.N. 374-1:1995
U.N.E.-E.N. 374-2:1995
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Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part3: Determinació de la resistència a la
permeabilitat dels productes químics.
Guants de protecció contra riscos mecànics.
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc).
Requisits generals pels guants.
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants i la
contaminació radioactiva.
Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics.
VESTUARI DE PROTECCIÓ
Robes de protecció. Requisits generals.
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del
comportament dels materials a l'impacte de petites partícules de
metall fos.
Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids.
Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una protecció
química a certes parts del cos.
Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques
connexes. Part1: requisits generals.
Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar
atrapat per peces de màquines en moviment.
Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode
d'assaig per a la propagació limitada de la flama.

Toni Bosch Miquel, arquitecte

U.N.E.-E.N. 374-3:1995

U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.

388:1995
407:1995
420:1995
421:1995

U.N.E.-E.N. 60903:1995

U.N.E.-E.N. 340:1994
U.N.E.-E.N. 348:1994
E.N. 348: 1992
U.N.E.-E.N. 467:1995

U.N.E.-E.N. 470-1:1995
U.N.E.-E.N. 510:1994
U.N.E.-E.N. 532:1996
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RESUM DEL PRESSUPOST
P01. SEGURETAT I SALUT
Capítol

Descripció

Import (Euros)

P01A

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D' OBRA

4.770,39

P01B

SENYALITZACIONS

4.416,48

P01C

PROTECCIONS PERSONALS

765,70

P01D

PROTECCIONS COL·LECTIVES

346,47

P01E

MÀ D' OBRA DE SEGURETAT

5.548,42

P01

Total Capítol:

15.847,46

El pressupost de l'Estudi de Seguretat i Condicions de Salut en el treball puja a QUINZE
MIL VUIT-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS que representa
el 3,46% sobre el pressupost d'Execució Material de l'Obra.
Per quan es consideri oportú donen la seva confirmació en Mollerussa, a 10 d’abril del 2016

Direcció Facultativa

Coordinador de Seguretat i
Condicions de Salut Laboral

estudi de seguretat i salut
pressupost i amidaments
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ANNEX 8.
PLA DE TREBALL

Toni Bosch Miquel, arquitecte

Id
1

2

11

18

25

may '16
02

09

16

23

jun '16
30
06

13

20

27

jul '16
04

11

18

25

ago '16
01
08

15

22

sep '16
29
05

12

19

26

oct '16
03

10

17

24

nov '16
31
07

14

21

dic '16
28
05

12

19

26

ene '17
02

DEMOLICIONS I RESTITUCIONS
02/05
13/05

3

MOVIMENT DE TERRES
02/05

03/06

4

VORERES
23/05

08/07

5

XARXA DE SANEJAMENT
06/06

22/07

6

XARXA D'AIGUA POTABLE I REG
11/07
05/08

7

XARXA DE MITJA TENSIÓ
01/08
19/08

8

XARXA DE BAIXA TENSIÓ
15/08

9

09/09

XARXA DE TELECOMUNICACIONS
29/08
16/09

10

APORTACIONS DE BASES
19/09
30/09

11

PAVIMENT I ACABAT DE VORERES
26/09

12

04/11

PAVIMENT I ACABAT DE VIALS
31/10
25/11

13

SENYALITZACIÓ VIÀRIA
28/11
09/12

14

ENLLUMENAT PÚBLIC
28/11
16/12

15

MOBILIARI URBÀ
28/11
09/12

16

ENJARDINAMENT
05/12

17

Proyecto: Projecte generat amb CYPE
Fecha: jue 14/04/16

30/12

ARRANJAMENTS I REPASSO
12/12

Tarea

Progreso

Resumen

Tareas externas

División

Hito

Resumen del proyecto

Hito externo

Página 1

Fecha límite
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ANNEX 9.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Toni Bosch Miquel, arquitecte

Projecte:
Promotor:
Situació:

PROJ. URBANITZ. PMU-6 MOLLERUSSA
Rotonda de Ponent SL

V Pressupost: Resum del pressupost

:

1 DEMOLICIONS I RESTITUCIONS ............................................................................................................…
2 MOVIMENT DE TERRES ..........................................................................................................................…
3 VIALS .....................................................................................................................................................…
4 VORERES ...............................................................................................................................................…
5 XARXA DE SANEJAMENT .....................................................................................................................…
6 ENLLUMENAT PÚBLIC ............................................................................................................................…
7 XARXA ELECTRICITAT ...........................................................................................................................…
8 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SEGONS CIA ......................................................................................…
9 XARXA D'AIGUA POTABLE I INCENDIS ................................................................................................…
10 XARXA DE REG ...................................................................................................................................…
11 XARXA DE TELECOMUNICACIONS ....................................................................................................…
12 SENYALITZACIÓ VIÀRIA .....................................................................................................................…
13 MOBILIARI URBÀ .................................................................................................................................…
14 ENJARDINAMENT ................................................................................................................................…
15 SEGURETAT I SALUT .............................................................................................................................…
16 CONTROL DE QUALITAT ......................................................................................................................…

Pressupost d'execució de material (PEM)
13% de despeses generals
6% de benefici industrial

Pressupost d'execució per contracta (PIC = PIM + GG + BI)

2.137,95
63.866,86
27.142,24
119.830,37
60.876,15
45.733,15
20.064,57
60.925,52
15.108,06
5.657,79
4.623,58
2.923,44
644,32
8.142,15
15.847,46
4.469,61

457.993,22
59.539,12
27.479,59

545.011,93

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CINC-CENTS QUARANTA-CINC MIL
ONZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS.
Mollerussa

Pàgina: 1 - 1
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ANNEX 10.
PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Toni Bosch Miquel, arquitecte

ÍNDEX ANNEX 10. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXES
1. JUSTIFICACIÓ DE L’ACOMPLIMENT DEL DECRET 375/88
2. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
2.1. REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES
2.2. MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA
2.3. CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I DELS CREUAMENTS DE VIAL
2.4. LA SUBBASE GRANULAR
2.5. VORADES, ENCINTATS I RIGOLES
2.6. IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS
2.7. PAVIMENTS
2.7.1. Base de calçada
2.7.2. Formigó de base de voravies
2.7.3. Paviments mescles asfàltiques
2.7.4. Paviments de formigó

ANNEX 10. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
1. JUSTIFICACIÓ DE L’ACOMPLIMENT DEL DECRET 375/88

El plec de condicions que s'adjunta té la finalitat de plantejar els criteris bàsics per al
desenvolupament del projecte de control, a fi de complir el decret 375/88 d'1 de setembre de
1998, publicat al D.O.G.C. amb data 28/12/88 i desenvolupament a l'Ordre del 13 de
setembre de 1989.
-

L'arquitecte autor del projecte d'execució d'obres enumerarà i definirà dins del
plec de condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per la
correcta execució de l'obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats
a les normes d'obligat compliment i, amb qualsevol cas, tots aquells que
l'arquitecte consideri precisos poden, amb conseqüència, establir criteris
especials de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició
dels lots o el nombre d'assaigs i proves preceptives i ordenant assaigs
complementaris o l'aplicació de criteris particulars, els quals seran acceptats pel
promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa.

-

L'arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció de l'obra elaborarà,
dins de les prescripcions contingudes al projecte d'execució, un programa de
control de qualitat, del que tindrà que donar coneixement al promotor.
Opcionalment, el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves
complementàries, amb funció del contingut del projecte.

-

Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses ocasionades pels assaigs,
les anàlisis i les proves fetes al laboratori, les persones o les entitats que no
intervinguin directament a l'obra, quedant aquell a satisfer-los puntualment en el
moment en que es produeixi un acreditament.

-

El resultat de les proves encarregades tindran que ser establertes a disposició de
la Direcció Facultativa al termini màxim de ... dies des del moment en que es va
encarregar. A tal efecte, el promotor/propietari es compromet a realitzar les
gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin a fi
d'aconseguir l'acompliment puntual dels laboratoris i restants persones
contractades a l'efecte.
El retard amb la realització de les obres motivat per la falta de disponibilitat dels
resultats serà de risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la
Direcció Facultativa, que podrà ordenar la paralització de les tots o part dels
treballadors d'execució si considera que la seva realització, sense disposar dels
actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l'obra executada.

-

El constructor queda obligat a executar les proves de qualitat que li siguin
ordenades amb acompliment del programa de control de qualitat, quedant facultat
el propietari per rescindir el contracte en cas d’incompliment o acompliment
defectuós comunicat per la Direcció Facultativa.

2. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

El present capítol resumeix i esquematitza el programa bàsic de cicles de control referent a
les diferents activitats de l’obra urbanitzadora, en les seves fases de control de definició o
preparació de l’activitat, control d’execució i control d’acceptació o confirmació. En
l’esquema adjunt hi ha detallades les seqüències recomanades d’inspecció i d’assaig, fent
referència a l’ordre d’execució i a les normes que defineixen els diferents assaigs.

2.1. REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES
Fase de
control
Previ

Treballs inicials

• Control del replanteig

Inspecció

• Disponibilitat dels terrenys
• Enllaç amb la vialitat existent
• Comprovació en planta de mides
d’espais públics i parcel·les
• Possible existència de serveis afectats
• Comprovació dels punts de desguàs
del clavegueram i dels punts
d’escomesa dels diferents serveis
• Compatibilitat amb els Sistemes
Generals
• Elements existents a enderrocar o
conservar

Confirmació

• Signatura Acta de Replanteig
(Ordre d’inici de les obres

Assaig

Unitat de mostreig

Característiques a assajar

2.2. MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA
Fase de
control

Treballs inicials

Previ

Inspecció

Assaig

Unitat de mostreig

Característiques a assajar

• Qualitat dels sòls existents

• 2000 m2 d’esplanada en
desmunt o terraplè o cota roja
inferior 0,50 m

• 1 Granulomètric
1 Límits atterberg
1 Proctor modificat
1 Índex CBR
1 Contingut matèria orgànica
1 Contingut d’humitat higroscòpica
“in situ”

• Qualitat de sòls emprats per a formar
terraplens

• 1500 m3 terraplè o canvi
material
• 2000 m3 terraplè o canvi
material
• 5000 m3 terraplè o canvi
material

• 1 Proctor modificat

• Comprovació perfils transversals del
terreny
• Definició cotes d’esbrossada

• Qualitat dels sòls
- Contingut grava i arena
- Contingut pedra
- Contingut matèria orgànica
- Esquerdes terreny natural
- Argiles plàstiques perilloses
- Materials plàstics perillosos

• Definició equips de
moviment de terres
• Definició cotes d’excavació
segons qualitat dels sòls
• Definició préstecs i
abocadors

Execució

• Extensió i compactació tongades:
- Gruix
- Refinat
- Localització flonjalls
• Condicions de drenatge:
- Pendents de l’esplanada
- Drenatge natural

Confirmació

• Fase prèvia capa subbase

• Compactació

• 2000 m2 tongada o fracció
diària

• 1 Granulomètric
1 Límits atterberg
• 1 Índex CBR
1 Contingut matèria orgànica
• 5 Densitats “in situ”
5 Humitats “in situ”

2.3. CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I DELS CREUAMENTS DE VIAL
Fase de
control
Previ

Treballs inicials

• Replanteig en planta i alçat
dels conductes

Inspecció

• Procedència dels materials

Assaig

• Acceptació de la procedència dels
materials

Unitat de mostreig

Característiques a assajar

• Les mateixes inspeccions
que en la fase d’Execució

• Com a mínim 1 assaig dels
realitzats en la fase d’Execució

• 200 m rasa oberta

• 5 Mesures amplària
fondària
pendent

• 50 m3 de formigó col.locat o
fracció diària
• 300 m canonada col.locada i
canvi de secció

• 4 Resistència a compressió
1 Consistència
• 2 Flexió transversal (resistència
a l’aixatament)

• 400 m3 rasa compactada o
canvi material
• 1500 m3 rasa compactada o
canvi material

• 1 Proctor modificat

• Cada 25 elements o 1000 m
de col.lector

• 1 Resistència a compressió,
prèvia extracció de testimoni

• 200 m3 rasa compactada o
canvi material

• 5 Densitats “in situ”
5 Humitats “in situ”

• Replanteig de la correcta
distribució dels encreuamnets
de vial, tronetes, embornals,
pous de registre, connexions i
els altres elements singulars
• Acceptació dels equips de
maquinària
Execució

• Comprovació geomètrica i condicions
de seguretat de les rases
• Anivellament de fons de rasa
• Col.locació llits de formigó

• Formigó de llits i de protecció

• Resistència de les canonades

• Resistència de les canonades

• Col.locació de les canonades
• Execució de formigó de protecció i
anellat
• Comprovació de cota de les
canonades respecte els rasants dels
vials i dels altres serveis
• Qualitat de sòls per a rebliment de
rases

• 1 Granulomètric
1 Límits atterberg
1 Índex CBR
1 Contingut matèria orgànica

• Resistència d’elements prefabricats
• Execució pous de registre, embornals,
connexions i elements singulars

• Compactació de rases

• Compactació de rases
• Exccució dels encreuamnets de vial
• Proves estanqueïtat canonades
Confirmació

• Fase prèvia capa subbase

• Proves estanqueïtat canonades

2.4. LA SUBBASE GRANULAR
Fase de
control
Previ

Treballs inicials

• Acceptació de l’esplanada

Inspecció

Assaig

Unitat de mostreig

Característiques a assajar

• Refinat i compactació de l’esplanada
• Comprovació geomètrica dels perfils
transversals (bombat) de l’esplanada

• Acceptació de la
procedència del material de
subbase

Execució

• Comprovació dels encreuamnets de
vials

• Acceptació de l’esplanada

• 2000 m2 vial refinat

• 5 Densitats “in situ”
5 Humitats “in situ”

• De la procedència (prèstec, gravera,
pedrera)

• Acceptació de la procedència dels
materials de subbase

• 3 Mostres aleatòries

• 3 Granulomètric
3 Límits atterberg
3 Proctor modificat
1 Índex CBR
3 Equivalent de sorra
1 Qualitat ”Los Ángeles”

• Extensió de la capa subbase

• Comprovació de la qualitat del material

• 300 m3 d’aportació de
material o fracció diària
• 1000 m3 d’aportació de
material o fracció diària

• 1 Equivalent de sorra

• 300 m3 de subbase
compactada o fracció diària

• 5 Densitats “in situ”
5 Humitats “in situ”

• Humectació i compactació de la capa
subbase

• Compactació

Confirmació

• Fase prèvia capa base

• 1 Granulomètric
1 Límits atterberg
1 Proctor modificat
1 Índex CBR
1 Qualitat ”Los Ángeles”

2.5. VORADES, ENCINTATS I RIGOLES
Fase de
control
Previ

Treballs inicials

• Replanteig

Inspecció

Assaig

Unitat de mostreig

• Geometria i acabats

• Acceptació de la
procedència d’elements de
vorada

• Acceptació de la procedència
d’elements de vorada

• 3 Mostres aleatòries de
vorada
• 3 Mostres aleatòries de
rigoles

Execució

• Control topogràfic d’execució

Característiques a assajar

• 3 Resistència a compressió
prèvia extracció d’un testimoni
Ø10 cm
• 1 Desgast per fregament

• Rebuig d’elements de vorada
• Control visual d’alineació i d’anivellació
• Execució de vorades

• Execució del formigó de base i
protecció
• Execució de juntes

Confirmació

• Fase prèvia capa base

• Les mateixes inspeccions que en les
fases Prèvies i d’Execució

• Formigó de base i protecció

• 500 m de vorada col.locada

• 1000 m de rigola col.locada

• 3 Resistència a compressió
prèvia extracció d’un testimoni
Ø10 cm
• 1 Desgast per fregament

• 300 m de vorada col.locada
o fracció diària

• 4 Resistència a compressió
1 Consistència

2.6. IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS
Fase de
control

Treballs inicials

Previ

Execució

Inspecció

• Situació en planta i alçat de la situació
de cada servei a la zona de voravia
• Coordinació i ordre d’implantació dels
diferents serveis
• Connexions exteriors dels diferents
serveis
• Replanteig d’elements urbans
• Procedència dels materials

• Control topogràfic d’execució

Assaig

Unitat de mostreig

• Acceptació de la procedència dels
materials específics de cada servei

• Comprovació geomètrica de rases
• Disposició en planta i alçat de cada
servei
• Col.locació canonades d’aigua,
elèctriques i gas
• Col.locació de formigó, tubs i
separadors xarxa telefònica
• Execució de tronetes i elements
singulars

• Control geomètric

• Abastament d’aigua en fase prèvia
• Execució, rebliment i compactació de
rases

Característiques a assajar

• Homologació, timbratges.
Segells conformitat, certificats de
prova en fàbrica
• 20 m de vial

• Amplada i profunditat de rasa

• Formigó per a la canalització telefònica

• 50 m3 formigó col.locat

• Formigó armat per a tronetes i
elements singulars

• Cada element de formigó
armat (soleres, murs i forjats)

• 4 Resistència a compressió
1 Consistència
• 3 Resistència a compressió
1 Consistència

• Proves d’abastament d’aigua
• = Qualitat del rebliment de rases de
calvegueram
= Compactació de rases clavegueram

• Trams significatius de
canonada

• 1 Pressió interior
1 Estanqueïtat

• Trams significatius de
canonada
• Trams significatius de
canonada

• 1 Pressió interior
1 Estanqueïtat
• 1 Pressió interior

• Normalitzats de recepció en obra

• Col.locació conductes d’enllumenat
• Col.locació punts de llum
• Terraplè coronació voravies
• = Moviment de terres i formació de
l’esplanada
• Instal.lació línies elèctriques
Confirmació

• Acceptació de la xarxa
d’abastament d’aigües
• Acceptació de la xarxa de
gas
• Acceptació de la xarxa
telefònica
• Acceptació de les xarxes
d’instal.lacions elèctriques

• Certificats d’instal.lacions
elèctriques (Bulletes de
l’instal.lador, autoritzacions,
connexió)

• Proves definitives de l’abastament
d’aigües
• Normalitzats de recepció de la xarxa
de gas
• Proves de mandrilat de les
conduccions telefòniques
• Específics de recepció de la xarxa
d’alta tensió
• Específics de recepció de les
instal.lacions elèctriques del Centres de
Transformació
• Específics de recepció de les
instal.lacions d’enllumenat públic

2.7. PAVIMENTS – 2.7.1. Base de calçada
Fase de
control
Previ

Treballs inicials

Inspecció

Unitat de mostreig

• Acceptació de la subbase
granular
• Acceptació de la
procedència del material de
base granular

• Refinat de la capa de subbase

• Acceptació de la capa de subbase

• De la procedència (pedrera o
instal.lació d’esmicolament)

• Acceptació de la procedència

• 2000 m2 vial refinat en capa
de subbase
• 3 Mostres aleatòries

• Acceptació de la
procedència del material de
base granular

• De la procedència (instal·lació o
producció d’àrids de la planta o central
de fabricació)

• Acceptació de la procedència

• 3 Mostres aleatòries

• Acceptació del projecte de mescla

• Mescla de grava-ciment

• Comprovació de la qualitat del material

• 300 m3 d’aportació de
material
• 1000 m3 d’aportació de
material

• Acceptació del projecte de
mescla o fórmula de treball
grava-ciment
Execució

• Extensió de la capa de base

• Humectació i compactació de la capa
de base

• Adormiment de la capa de base de
grava-ciment (màxim 2 a 5 h d’acabat)
Confirmació

Assaig

• Compactació de la capa de base

• 1500 m3 d’aportació de
material
• 300 m3 d’aportació de
material o fracció diària

• Resistència a compressió de bases de
grava-ciment

• 300 m3 capa de grava-ciment
col.locada

• Acceptació de la capa de base (no
necessària si el paviment definitiu es
col.loca immediatament després de la
base i s’hi prohibieix el tràfic)

• 2000 m2 de capa de base
refinada

Característiques a assajar

• 5 Densitats “in situ”
5 Humitats “in situ”
• 3 Granulomètric
3 Límits atterberg
3 Proctor modificat
1 Índex CBR
3 Equivalent de sorra
1 Qualitat ”Los Ángeles”
1 Cares de fractura
• 3 Granulomètric
3 Límits atterberg
3 Equivalent de sorra
1 Qualitat ”Los Ángeles”
1 Cares de fractura
1 Contingut de sulfats
3 Contingut terrossos d’argila
• 3 Proctor modificat

• 1 equivalent de sorra dels àrids
• 1 Granulomètric
1 Límits atterberg dels àrids
1 Proctor modificat
• 1 Qualitat ”Los Ángeles”
• 5 Densitats “in situ”
5 Humitats “in situ”
(en cas de grava-ciment 10 de
cada)
• 5 Resistència a compressió en
provetes fabricades en motlle

• Acceptació definitiva de
vorades i rigoles avans del
paviment definitiu
• Acceptació de l’acabat de
coronació de pous, embornals
i elements singulars
• Refinat definitiu capa de base
• Comprovació pendents transversals
• 5 Densitats “in situ”
5 Humitats “in situ”
(per al cas de tot-ú artificials)

2.7. PAVIMENTS – 2.7.2. Formigó de base de voravies
Fase de
control

Treballs inicials

Previ

Inspecció

Assaig

Unitat de mostreig

Característiques a assajar

• = Acceptació de l’esplanada

• = Acceptació de l’esplanada

• Anivellació i acabat del formigó

• Control geomètric

• 20 m de base de voravia
acabada

• Gruix de la capa
Pendent transversal
Cotes referides a la coronació de
vorada i a la coronació de tapes i
cèrcols de tronetes
Amplada voravia

• D’execució del formigó de voravia

• 50 m3 o fracció diària de
formigó col.locat

• 4 Resistència a compressió
1 Consistència

• Acceptació de la coronació
del terraplè de voravia
• Acceptació de la disposició
final de les tronetes i elements
singulars de voravia (control
de cotes superiors)
• Definició situació dels
escossells
• Definició de les condicions
d’execució
- Dosificació formigó
- Consistència
- Juntes
Execució

Confirmació

• = Control geomètric de la fase
d’Execució

2.7. PAVIMENTS – 2.7.3. Paviments mescles asfàltiques / 2.7.4. Paviments de formigó
Fase de
control
Previ

Treballs inicials

• Acceptació de la capa de
base
• Acceptació de la
procedència del material de
mescles asfàltiques

Inspecció

• = Fase de Confirmació de la Base de
Calçada
• Instal.lacions de procedència

• Acceptació del projecte de
mescla asfàltica o fórmula de
treball
• Acceptació de la dosificació
del formigó (acceptació dels
àrids)

Execució

Confirmació

• Acceptació regs d’imprimació
en paviments de mescles
asfàltiques
• Acceptació de la maquinària
d’estesa i compactació de
mescles asfàltiques

• Paviments d’aglomerat
asfàltic
• Paviments de formigó

• Execució dels paviments de mescles
asfàltiques.
- Guarit reg d’imprimació
- Comprovació temperatura mescla
- Gruix
- Control de cotes
- Acabat superficial
- Execució de juntes
- Comprovació punts baixos (situació
embornals)
- Regs d’adherència

Assaig

Unitat de mostreig

Característiques a assajar

• = Fase de Confirmació de la Base de
Calçada
• Acceptació de la procedència del
material de mescles asfàltiques

• = Fase de Confirmació de la
Base de Calçada
• 3 Mostres aleatòries d’àrids

• Tram de prova de paviments de
formigó

• Tram de prova

• Dosificació
Resistència a flexo-tracció
Resistència a compressió
Execució de juntes
Condicions de l’assecament

• Execució dels paviments de mescles
asfàltiques

• 1000 Tn de mescla
col.locada

• 1 Granulomètric (àrids i filler)
1 Granulomètric (barreja àrids)
1 Límits atterberg (mescla àrids)
1 Equivalent de sorra (mescla
fabricada després extret el lligant)

• 500 Tn de mescla col.locada
o fracció diària

• 1 Marshall
3 Provetes (Densitat, Estabilitat,
Deformació)
2 Contingut de lligant

• Execució dels paviments de formigó

• 50 m3 de formigó col.locat

• Resistència a flexo-tracció
1 Consistència

• Confirmació paviments d’aglomerat
asfàltic
• Confirmació paviments de formigó

• 100 m vial acabat

• 5 Testimonis gruix amb
determinació de la densitat
• 5 Testimonis gruix
5 Testimonis resistència flexotracció

• 3 Granulomètric
1 Qualitat ”Los Ángeles”
1 Coeficient de puliment accelerat
(capa de trànsit)
1 Forma d’àrids (agulles i “lajas”)
1 Adhesivitat
1 Friabilitat
1 Equivalent de sorra de la barreja
d’àrids en sec
1 Marshall
1 Immersió-compressió

Projecte d’Urbanització del PMU-06 de Mollerussa

ANNEX 11.
NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT
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NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ
març 2012

normativa tècnica d’urbanització

general
 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme
(DOGC 29/2/2012)
 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme
(DOGC 5/8/2010)
 Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística
(DOGC 18/10/2007)
 Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme
(DOGC 26/07/2005)
 Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme
(DOGC 24/7/2006)
 Código Técnico de la Edificación
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos
(BOE 28/03/2006)


RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio
en establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II
(BOE 17/12/2004)

 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)
 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991)
 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)
 Reial Decret 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)


Llei 9/2003, de mobilitat
(DOGC 27/6/2003)
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vialitat
 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, 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, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC:
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras.
(BOE 12/12/2003)
 Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras”
(BOE 2/02/2000)
 Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC
“Drenaje superficial”
(BOE 23/05/1990)
 UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,
marcado, control de calidad.
 Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para obras de carreteras” (BOE 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente).
ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002)
Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE
 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)
Ordenança reguladora del procediment sancionador (26/03/2010)
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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)
 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de
Barcelona.
(BOP 22/05/1991)
 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
 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic
hidràulic.
(BOE 6/6/2003)
 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües
de Catalunya
(DOGC 21/11/2003)
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua i el 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)
 Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua.
(DOGC 22/07/99)
 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
abastecimiento de agua
(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)
 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”
 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”
 Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit
metropolità
Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors
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Hidrants d’incendi
 Real Decret 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 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 20/12/1995)
 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones”.
(BOE 23/09/1986)

À mb it munic ipa l o sup ra mun ic ip a l:
 Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.
(Àrea metropolitana de Barcelona)
(BOPB 14/06/2004)
 Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona
Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials
(BOPB 6/06/1999, correcció d’errades BOP 30/07/1999)

xarxes de distribució de gas canalitzat
 Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones complementarias”:
(BOE 4/09/2006)
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.
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 tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
 Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles”
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que contradiguin o
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
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xarxes de distribució d’energia elèctrica
G ene ra l
 Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico
(BOE 28/11/1997)
 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, distribución
comercialitzación de instalaciones de energia eléctrica.
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001)

A lt a Te ns ió


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: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010)



Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de FecsaEndesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm.
4827 de 22/2/2007).
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

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de FecsaEndesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007)
NTP - LABT Línies aèries de baixa tensió
NTP - LSBT Línies subterrànies de baixa tensió

C e nt res de Tr ans f o rm a c ió
 Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad
en centrales eléctricas y centros de transformación”
(BOE 1/12/1982, (Correcció d’errors BOE 18/01/83)
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 Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT,
del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas
y centros de transformación”
(BOE 01/08/1984)
 Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”.
(BOE 26/06/1984)
 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de FecsaEndesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
(DOGC 22/2/2007)
NTP – CT Centres de transformació en edificis
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural

E n l l u men at pú b li c
 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 ambient
(DOGC 12/06/2001)
 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.
(BOE 18/09/2002)
 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.

xarxes de telecomunicacions
 Especificacions tècniques de les Companyies
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Secció tipus carrer
Detall gual vianants
Planta xarxa sanejament
Detalls xarxa sanejament 1
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Detalls xarxa electricitat i il·luminació
Esquema unifilar
Planta xarxa aigua
Detalls xarxa aigua
Planta xarxa telefonia
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Planta senyalització vials ampliat
Detalls senyalització vials
Planta mobiliari
Planta jardineria
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Instal·lacions provisionals d’obra
Senyalitzacions de seguretat i salut
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES, ECONÒMIQUES I
LEGALS

CAPÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS
1. Naturalesa i objecte del Plec General
ARTICLE 1.- El Plec General com a part del projecte arquitectònic té com a finalitat regular
l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisa les
intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al
Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i
encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells
i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra.
2. Documentació del Contracte d'Obra
ARTICLE 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació
pel que es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent:
1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra
si és que existeix.
2. El Plec de Condicions particulars.
3. El present Plec General de Condicions.
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost).
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les
especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a
escala.
3. Condicions no específiques
Totes les condicions no específiques en aquest Plec es regiran per les del Plec General de
Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura.
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CAPÍTOL I: CONDICIONS FACULTATIVES

EPÍGRAF 1: DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES

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

L'APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC
ARTICLE 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:
a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de
les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació,
el control de qualitat i econòmic de les obres.
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb
l'Arquitecte i amb el Constructor.
d) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el
treball, controlant-ne la seva correcta execució.
e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb
les regles de bona construcció.
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials,
instal·lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de
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control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la
qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats
n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la
contingència no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a
l'Arquitecte.
g) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a
les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra.
h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra.

EL CONSTRUCTOR
ARTICLE 5.- Correspon al Constructor:
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o
autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i
complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi
sistema d'execució de l'obra..
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra.
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions
dels subcontractistes.
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que
s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per
prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no
comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi
practiquin.
g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris
per l'acompliment de la seva comesa.
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.
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EPÍGRAF 2: DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O
CONTRACTISTA
VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE
ARTICLE 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la
documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra
contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents.
PLA DE SEGURETAT I SALUT
ARTICLE 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i
Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de
l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas
de no ser necessària la designació de coordinador.
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i
salut durant l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una
empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides
preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin
a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i
subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment
de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de
Prevenció de Riscos Laborals.
OFICINA A L'OBRA
ARTICLE 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell
adequat, on s'hi puguin estendre i consultar els plànols.
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa:
- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en
el seu cas, redacti l'Arquitecte.
- La Llicència d'obres.
- El Llibre d'Ordres i Assistències.
- El Pla de Seguretat i Salut.
- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j)
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment
condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en
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matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en
poder de la Direcció Facultativa.
REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA
ARTICLE 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a
delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb
facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la
Contracta.
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions
particulars d'índole facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o
grau mig, segons els casos.
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el
Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa.
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del
personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les
obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència.
PRESÈNCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA
ARTICLE 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà
present durant la jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte
Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels
reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la
comprovació dels amidamenst i liquidacions.
TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT
ARTICLE 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona
construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als
documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho
disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat
d'obra i tipus d'execució.
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un
reformat de projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi
increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més
d'un 10 per 100.
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INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE
ARTICLE 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o
indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran
precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies
subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o
instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte.
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el
Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués
dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol.licités.
ARTICLE 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic,
segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta
interpretació i execució del projecte.
RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA
ARTICLE 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions
dimanades de la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte,
davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs
de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador
o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva
responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual
podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest
tipus de reclamacions.
RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L'ARQUITECTE
ARTICLE 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal
encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es
designin altres facultatius per als reconeixements i amidaments.
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article
precedent, però sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.
FALTES DEL PERSONAL
ARTICLE 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta
incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir
el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació.
ARTICLE 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i
industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense
perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra.
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EPÍGRAF 3: PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I
ALS MITJANS AUXILIARS
CAMINS I ACCESSOS
ARTICLE 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el
seu tancament o ballat.
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora.
REPLANTEIG
ARTICLE 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les
referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs
es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una
vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol
que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest
tràmit.
COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS
ARTICLE 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions
Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials
assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència,
l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte.
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o
Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació.
ORDRE DELS TREBALLS
ARTICLE 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta,
excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi
convenient variar.
FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES
ARTICLE 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà
de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots
els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions
econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o
subministraments d'energia o altres conceptes.
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa.
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AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR
ARTICLE 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el
Projecte,
no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant
es formula o tramita el Projecte Reformat.
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció
de les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de
caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un
pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.
PRORROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR
ARTICLE 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no
pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els
terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta,
previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a
l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això
s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa
sol·licita.
RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA
ARTICLE 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres
estipulats, al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a
excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat.
CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS
ARTICLE 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions
que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la
Direcció Facultativa i per escrit, lliurin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor,
dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11.
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat
amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
OBRES OCULTES
ARTICLE 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de
l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests
documents s’estendran per triplicat i es lliuraran : un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer,
al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar
suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar els
amidaments.
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TREBALLS DEFECTUOSOS
ARTICLE 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en
les "Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i
cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document.
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels
treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la
seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense
que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte
Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials
d'obra, que sempre s'entendran extenses i abonades a bon compte.
Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti
vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no
reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop
finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts
defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a
càrrec de la Contracta.
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es
plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà.
VICIS OCULTS
ARTICLE 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència
de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i
abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer
els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les
despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin
realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat.
DELS MATERIALS I DELS APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA
ARTICLE 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en
els punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions
Tècniques preceptuï una procedència determinada.
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar
a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar
en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat
de cadascun.
PRESENTACIÓ DE MOSTRES
ARTICLE 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb
l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra.
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MATERIALS NO UTILITZABLES
ARTICLE 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i
en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin
utilitzables en l'obra.
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions
particulars vigent en l'obra.
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa
taxació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport.
MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS
ARTICLE 33.- Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat
prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de
prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu
objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor
de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen.
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin
en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.
Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri
de l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el
Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions.
DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS
ARTICLE 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en
general, per persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o
del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya)
NETEJA DE LES OBRES
ARTICLE 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de
runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin
necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra
ofereixi bon aspecte.
OBRES SENSE PRESCRIPCIONS
ARTICLE 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no
existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant
del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció
Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció.
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EPÍGRAF 4: DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES
DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS
ARTICLE 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la
proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció
provisional.
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas,
haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats
especialitzades.
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s’estendrà un acta amb tants exemplars com
persones hagin intervingut i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini
de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses.
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa estendran el Certificat corresponent de final
d'obra.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al
Constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a
subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció
provisional de l'obra.
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la
fiança.
DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA
ARTICLE 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb
les especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò
que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989,
de 21 d'abril.
MEDICIÓ DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L'OBRA
ARTICLE 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o
Arquitecte Tècnic als amidaments definitius, amb la assistència precisa del Constructor o del seu
representant. S’estendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la
seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la
quantitat retinguda en concepte de fiança.
TERMINI DE GARANTIA
ARTICLE 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en
qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos.
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CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT
ARTICLE 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les
recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista.
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions
causades per l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en
les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta.
DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA
ARTICLE 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia
en igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà
l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació
normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin
afectar-li per vicis de construcció.
PRORROGA DEL TERMINI DE GARANTIA
ARTICLE 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés
en les condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al
Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin
dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança.
DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT
RESCINDIDA
ARTICLE 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el
termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars,
instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en
condicions de ser recomençada per una altra empresa.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en
l'article 35.
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els
articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de
l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció.
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CAPÍTOL II: CONDICIONS LEGALS
EPÍGRAF 1. RECEPCIÓ DE L’OBRA
ARTICLE 45.- Recepció de les obres. Si es troben les obres en bon estat i amb arranjament a
les prescripcions previstes, la direcció Facultativa les donarà per rebudes i es lliuraran a l’ús de
la propietat, després de la firma de la corresponent Acta. Quan les obres no es trobin en estat
de ser rebudes es farà constar així en l’acta i el director de les mateixes assenyalarà els
defectes observats i detallarà les instruccions precises, fixant un aplaçament per a solucionar
aquests defectes. Si passat aquest aplaçament el contractista no els hagués solucionat, se li
podrà donar un altre aplaçament improrrogable o declarar resolt el contracte.
ARTICLE 46.- Termini de garantia. A partir de la firma de l’Acta de Recepció començarà el termini
de garantia, el temps de duració serà el previst en el Contracte d’obres, I no podrà ésser inferior a
un any a excepció de casos especials. Durant aquest termini, el contractista estarà obligat a
subsanar els defectes observats en la recepció i també els que no siguin imputables a l’ús per part
del propietari.
ARTICLE 47.- Amidaments generals i liquidació de les obres. La liquidació de l’obra entre la
Propietat i el Contractista s’haurà de fer d’acord amb les certificacions que emetin la Direcció
facultativa aplicant els preus i condicions econòmiques del contracte, dins dels sis mesos següents
des de l’acta de recepció.
ARTICLE 48.- Devolució de la fiança. Una vegada finalitzat el termini de garantia i estant les
obres en perfecte estat i arranjats els defectes que s’haguessin pogut manifestar durant aquest
termini, el Contractista farà lliurament de les obres, quedant rellevat de tota responsabilitat,
excepte les previstes en el Codi Civil, i el Article 149 de la Llei 13/95 i efectuant-se la devolució
de la fiança.
ARTICLE 49.- Certificació final. Acabada l’obra, la Direcció Facultativa emetrà el Certificat Final
d’Obra, visat per els corresponents Col·legis Professionals.

EPÍGRAF 2. NORMATIVA, REGLAMENTS I DEMÉS DISPOSICIONS VIGENTS
ARTICLE 50.- Compliment de la reglamentació. El contractista està obligat a complir la
reglamentació vigent en el camp laboral, tècnic i de seguretat e higiene en el treball; concretament
en aquest últim aspecte hi ha que esmentar:


Ordenança General de Seguretat e Higiene en el Treball.
- Ordre de 9.3.71, del Ministeri de Treball. B.O.E. nº64 de 16.03.71
- Correcció d’errates. B.O.E.82 de 6.04.71



Reglament de seguretat del Treball en la indústria de la Construcció.
- Ordre de 20.5.1.952 del Ministeri del Treball B.O.E. nº167 de 15.06.52
- Modificació B.O.E. 356; de 22.12.53
- Modificació B.O.E. 235; de 1.10.66
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Reglament General de Seguretat e Higiene. (Bastides, capítol VII).
- Ordre de 31.1.1.940 del Ministeri de Treball B.O.E. nº34 de 3.02.40



Prescripcions de Seguretat en la Indústria de la Construcció.
- B.O.E. de 27.7.1.959



Circular 5/65 de la Fiscalia del Tribunal Suprem.



Ordenança del treball per les indústries de la construcció, vidre i ceràmica.
- Ordre de 28.08.70 del Ministeri de Treball. B.O.E. nº213 de 5.09.70, 214 de 7.09.70,
215 de 8.09.70, 216 de 9.09.70
- Correcció d’errates B.O.E. nº249 de 17.10.70
- Aclariment B.O.E. nº285 de 28.11.70
- Interpretació dels Articles 108, 118 i 123. B.O.E. nº291 de 5.12.70



Normes per a la il·luminació dels centres de treball.
- Ordre de 26.8.40 del Ministeri de Treball B.O.E. nº242 de 29.8.40



Obligatorietat de la inclusió de l’Estudi de Seguretat e Higiene en el treball en projectes
d’edificació i obres públiques i disposicions mínimes de seguretat i salut en les Obres de
Construcció.
- Reial Decret 1.627/1.997 de 7 d’octubre
B.O.E. 25.10.97



Norma sobre senyalització de seguretat en els centres de treball.
- Reial Decret 1.403/1.986 de 9 de maig de la Presidència del Govern.
B.O.E. nº162 de 8.7.86
- Correcció d’errors B.O.E. nº243 de 10.10.87



Model del llibre d’incidències corresponents a les obres en les que sigui obligatori
l’Estudi de seguretat e Higiene.
- Ordre de 20.9.86 del Ministeri de Treball B.O.E. nº.245 de 13.10.86.
- Correcció d’errors B.O.E. nº261 de 31.10.86



Regulació de les condicions per a la comercialització. Lliure circulació intracomunitària i
disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització per els treballadors dels
equips de protecció individual.
- Reial Decret 1.407/1.992 de 20.11.92 del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la
Secretaria del govern. B.O.E. nº311 de 28.12.92.



Articles aplicables del Codi Civil i del Codi Penal.
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CAPÍTOL III: CONDICIONS ECONÒMIQUES

EPÍGRAF 1: PRINCIPI GENERAL
ARTICLE 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre
puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions
contractualment establertes.
ARTICLE 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se
recíprocament les garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de
pagament.

EPÍGRAF 2: FIANCES
ARTICLE 47.- S’exigirà al Contractista una fiança del % del pressupost d’execució de les obres
contractades que es fixi en el Contracte. Aquesta fiança se li tornarà un cop finalitzat el plaç de
garantia, previ informe favorable de la Direcció Facultativa.
El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que
s'estipuli:
a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del
preu total de contracta (art.53).
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció.
FIANÇA PROVISIONAL
ARTICLE 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a
prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari,
i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per
cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta.
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de
dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de
Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu
import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra,
fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior.
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de
Condicions Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui
comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament
o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf.
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari
perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta.
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EXECUCIÓ DE TREBALLS AMB CÀRREC A LA FIANÇA
ARTICLE 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar
l'obra en les condicions contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari,
els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el
seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el
propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses
efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció.
DE LA SEVA DEVOLUCIÓ EN GENERAL
ARTICLE 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi
trenta (30) dies un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir
que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra,
tal com salaris, subministraments, subcontractes...
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS
ARTICLE 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions
parcials, tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança.

EPÍGRAF 3: DELS PREUS
COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS
ARTICLE 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos
directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.
Es consideren costos directes:
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin
directament en l'execució de la unitat d'obra.
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti
o que siguin necessaris per a la seva execució.
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i de
malalties professionals.
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o
funcionament de la maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips
anteriorment citats.
Es consideraran costos indirectes:
Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems,
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tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i
administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es
xifraran en un percentatge dels costos directes.
Es consideraran despeses generals:
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de
l'administració, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos
directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge
s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.)
BENEFICI INDUSTRIAL
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides
anteriors.
PREU D'EXECUCIÓ MATERIAL
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes
excepte el Benefici Industrial.
PREU DE CONTRACTA
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el
Benefici Industrial.
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu.
PREUS DE CONTRACTA. IMPORT DE CONTRACTA
ARTICLE 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin
a risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a
dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de
Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en
les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent.
PREUS CONTRADICTORIS
ARTICLE 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte
decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar
alguna circumstància imprevista.
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis.
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans
de començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars.
Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de
preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat.
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.
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RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES
ARTICLE 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o
observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus
fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres
(amb referència a Facultatives).
FORMES TRADICIONALS DE MEDIR O D'APLICAR ELS PREUS
ARTICLE 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a
l'aplicació dels preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, es respectarà allò
previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de
Condicions particulars.
DE LA REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS
ARTICLE 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en
tant que l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el
Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de
Contracte.
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió
corresponent d'acord amb la formula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebin el
Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100.
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el
Calendari de la oferta.
EMMAGUETZAMENT DE MATERIALS
ARTICLE 58.- El Contractista està obligat a fer els magatzems de materials o aparells d'obra que
la Propietat ordeni per escrit.
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat
d'aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista.

EPÍGRAF 4: OBRES PER ADMINISTRACIÓ
ADMINISTRACIÓ
ARTICLE 59.- Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a
la seva realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant
seu o bé mitjançant un constructor.
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents:
a) Obres per administració directa.
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b) Obres per administració delegada o indirecta.
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA
ARTICLE 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si
mateix o mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat
expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució de
l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint
directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell
puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització,
és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell,
que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista.
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DELEGADA O INDIRECTA
ARTICLE 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un
Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les
gestions i els treballs que calguin i es convinguin.
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les
següents:
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les
despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de
poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva representació, l'ordre i
la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi,
tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts.
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus
coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en
harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percebent per això del
Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades
pel Constructor.
LIQUIDACIÓ D'OBRES PER ADMINISTRACIÓ
ARTICLE 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o
indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars
d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administració
les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre
expressat més endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o
Arquitecte Tècnic:
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui
el dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l'obra.
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent,
especificant el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria,
acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capatassos,
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caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc.,
que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es
presentin.
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs.
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la
gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del
Propietari.
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual
hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15
per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de
seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per
administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix.
ABONAMENT ALS CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIÓ DELEGADA
ARTICLE 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració
delegada, els realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats
aprovats pel propietari o pel seu delegat representant.
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, els
amidaments de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes
valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el
contrari contractualment.
NORMES PER A L'ADQUISICIÓ DELS MATERIALS I APARELLS
ARTICLE 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es
reserva el Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per
gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a
l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva
prèvia aprovació abans d'adquirir-los.
RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS
ARTICLE 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que
preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en
alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals
admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al
Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la
quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director.
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no
arribessin als normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el
seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria
abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En
cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà
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el cas a arbitratge.
RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR
ARTICLE 66.- En els treballs d ‘Obres per Administració delegada" el Constructor només serà
responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell
i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per
no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En
canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que
poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article.
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte
els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf
anterior.

EPÍGRAF 5: DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS
FORMES DIFERENTS D'ABONAMENT DE LES OBRES
ARTICLE 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el
Plec Particular de Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs
s'efectuarà així:
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació,
disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari.
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta,
podent-ne variar solament el nombre d'unitats executades.
Prèvia mesura i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable
estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses
en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els
quals serviran de base per a l’amidament i valoració de les diverses unitats.
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos
emprats en la seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director.
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior.
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General
de Condicions econòmiques" determina.
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.
RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS
ARTICLE 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de
Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les
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obres executades durant els terminis previstos, segons l’amidament que haurà practicat
l'Aparellador.
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat
de l’amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada
unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més
allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o
substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc.
Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessàris per estendre aquesta relació,
l'Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una
nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció
d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat
o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10)
dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del
Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon
cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en
els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals".
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director
expedirà la certificació de les obres executades.
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert.
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà
certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els
documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta.
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i
tindran el caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i
variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni
aprovació ni recepció de les obres que comprenen.
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es
refereix. En cas que l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s’estendran a l'origen.
MILLORES D'OBRES LLIURAMENT EXECUTADES
ARTICLE 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés
materials de preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o
substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més
grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra
modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més
que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte
subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.
ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA
ARTICLE 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica",
vigent en l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord
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amb el procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen:
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida
alçada, s'abonaran previ amidaments i aplicació del preu establert.
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les
unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats.
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà
íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que
l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al
Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest
compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que
figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin
ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de
Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista.
ABONAMENT D'ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS
ARTICLE 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol
índole especial o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del
Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de
fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per
separat de la Contracta.
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb
ells el tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions
Particulars.
PAGAMENTS
ARTICLE 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades
per l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments.
ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA
ARTICLE 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin
executat treballs, per al seu abonament es procedirà així:
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no
s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització
durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats
d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en
el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas
contrari, s'aplicaran aquests últims.
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2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici,
degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran
els preus del dia, prèviament acordats.
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la
construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista.

EPÍGRAF 6: DE LES INDEMNITZACIONS MÚTUES

IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI
D'ACABAMENT DE LES OBRES
ARTICLE 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de
l'import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia
d'acabament fixat en el calendari d'obra.
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.
DEMORA DELS PAGAMENTS
ARTICLE 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què
correspon el termini convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un
quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de
temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació.
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense
realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a
la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que
aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la
necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada.
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la
demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud
ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent
al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte.

EPÍGRAF 7: VARIS
MILLORES I AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS
ARTICLE 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat
per escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels
materials i aparells previstos en el contracte.
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en els
amidaments del Projecte, a no ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de
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les contractades.
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la
seva execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els
preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores
o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades.
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que
suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.
UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES
ARTICLE 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons
l'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de
sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en
què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb
condicions, sense excedir l'esmentat termini.
ASSEGURANÇA DE LES OBRES
ARTICLE 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que
duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada
moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la
Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè
amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El
reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels
treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document
públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de
la part sinistra; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el
Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de
despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys
causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció
equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora,
respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per
l'Arquitecte-Director.
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser
assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de
comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra.
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà
el Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar
d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions.
CONSERVACIÓ DE L'OBRA
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el
termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció
definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui
Toni Bosch Miquel, Arquitecte

Projecte d’Urbanització del PMU-06 de Mollerussa

perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona
conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta.
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de
resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que
l'Arquitecte-Director fixi.
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a
càrrec del Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els
indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar.
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar
l'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions
Econòmiques".

UTILITZACIÓ PEL CONTRACTISTA D'EDIFICIS O BENS DEL PROPIETARI
ARTICLE 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i
prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà
obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de
perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per
aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués
acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa
d'aquell i amb càrrec a la fiança.

Signat: L'Arquitecte

Toni Bosch Miquel, arquitecte col·legiat núm 23451.6

El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en
quadruplicat exemplar, un per cada una de les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per
l'expedient del Projecte dipositat en el Col·legi d'Arquitectes el qual es convé que donarà fe del seu
contingut en cas de dubtes o discrepàncies.
A Mollerussa, a 10 d’abril de 2016

Toni Bosch Miquel, Arquitecte
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Plec de condicions tècniques
G2194AL5 DEMOL.PAVIMENT FORM.,G<=20CM,AMPL.>2M,RETRO.+MART.TRENCAD.+CÀRREGA CAM.
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Demolició d'elements de vialitat, amb mitjans mecànics.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col.locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col.locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar
-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la D.F. abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal.lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal.lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal.lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F.
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
VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb
les esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del -2-1988,
3
BOE 118 del 18-5-1989,
BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139
del 11-6-2002).
* NTE-ADD/1975 Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

G2194XK2 DEMOL.PAVIMENT MESC.BITUM.,G<=20CM,A<=2M,M.MEC.+CÀRREGA CAM.
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
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Demolició d'elements de vialitat, amb mitjans mecànics.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col.locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col.locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la D.F. abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal.lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal.lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal.lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F.
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
VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb
les esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-1989,
BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139
del 11-6-2002).
* NTE-ADD/1975 Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
C1315020 RETROEXCAVADORA MITJANA
PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Retirada i extracció en les zones designades, de tots els elements que puguin estorbar
l'execució de l'obra (brossa, arrels, runa, plantes, etc.), amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- 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
CONDICIONS GENERALS:
La superfície resultant ha de ser l'adequada per al desenvolupament de treballs posteriors.
No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fondària >= 50 cm, per sota del nivell de
l'esplanada, fora d'aquest àmbit les soques i arrels poden quedar tallades a ras de sòl.
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
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grau de compactació.
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en el gruix definit en la DT o, en el seu
defecte, l'especificat per la DF. Només en els casos en que la qualitat de la capa inferior
aconsellin mantenir la capa de terra vegetal o per indicació expressa de la DF, aquesta no es
retirarà.
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.).
Els elements que s'han de conservar, segons el que determini la DF, han de quedar intactes, no
han de patir cap desperfecte.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o,
en el seu defecte, per la DF.
La terra vegetal, en cas que no s'utilitzi immediatament, ha d'emmagatzemar-se en piles
d'alçària inferior a 2 m. No s'ha de circular per sobre desprès de ser retirada.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
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.
Les operacions d'eliminació de material en l'obra s'ha de fer seguint mètodes permesos i amb les
precaucions necessàries per tal de no perjudicar els elements de l'entorn.
En cas d'enterrar materials obtinguts de l'esbrossada, s'han d'estendre per capes. Cada capa ha
de barrejar-se amb el sòl, de manera que no quedin buits. Per sobre de la capa superior s'ha
d'estendre una capa de sòl de 30 cm de gruix com a mínim, compactada. No s'han d'enterrar
materials en zones on pugui haver-hi corrents d'aigua.
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
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
F222K620 EXCAV.POU AÏLLAT H=2-4M,TERRENY TRÀNS.,MITJANS MECÀNICS
PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecànics o amb utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig
SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
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
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-

Planor: ± 40 mm/m
Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
Nivells: ± 50 mm
Aplomat o talús de les cares laterals:

± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
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 en 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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions
faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
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:
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria del
capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobada por Real Decreto
863/1985 de 2 de abril
F2225650 EXCAV.RASA,H<=4M,AMPL.<=2M,TERRENY TRÀNS.,COMPRESSOR
PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecànics o amb utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig
SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han
de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
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 en 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.
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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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions
faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
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 3/75)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria del
capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobada por Real Decreto
863/1985 de 2 de abril
G2R65541 TRANSP.RESIDUS CENT.RECIC./MONOD./ABOC.ESP.,REC.<=20KM,CAMIÓ 12T,MEC.
PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de
terres, material d'excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials
sobrants i de rebuig que es generen a l'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en
funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.
S'han considerat els tipus següents:
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l'excavació, dins de l'obra
o entre obres, amb dúmper o mototragella o camió
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit
o centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l'obra amb camió o dúmper
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb
camió
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos.
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus
potencialment perillosos.
- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es
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reutilitzaran.
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l'obra en un lloc especialitzat, d'acord amb el
tipus de residu.
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
RESIDUS ESPECIALS:
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.

i

A L'OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos
punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I
TRANSFERÈNCIA:
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la
DF no accepti com a útils, o siguin sobrants.
El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc d'abocament, la classificació
del centre on s'ha fet l'abocament i la quantitat de material de cada tipus que s'ha abocat.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de disposar en un
lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d'aquell tipus de residu.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
Han d'estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes
de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els
metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures,
dissolvents, etc..
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni

d'obra d'excavació que li correspongui,
en el plec de condicions tècniques, o
la DF.
de manteniment de l'abocador.

TERRES:
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
RESIDUS ESPECIALS:
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida.
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS:
La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de
residu al centre corresponent.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT.
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
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DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de
residu al centre corresponent.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador
dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual
s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya.
G2RA2460 DISPOSIC.MONODIPÒSIT AMB BÀSCULA RES.INERTS DENS.=>1,45T/M3
PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de
terres, material d'excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials
sobrants i de rebuig que es generen a l'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en
funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.
S'han considerat els tipus següents:
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l'excavació, dins de l'obra
o entre obres, amb dúmper o mototragella o camió
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit
o centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l'obra amb camió o dúmper
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb
camió
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos.
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus
potencialment perillosos.
- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es
reutilitzaran.
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l'obra en un lloc especialitzat, d'acord amb el
tipus de residu.
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
RESIDUS ESPECIALS:
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.

i

A L'OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos
punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I
TRANSFERÈNCIA:
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la
DF no accepti com a útils, o siguin sobrants.
El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc d'abocament, la classificació
del centre on s'ha fet l'abocament i la quantitat de material de cada tipus que s'ha abocat.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de disposar en un
lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d'aquell tipus de residu.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
Han d'estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes
de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els
metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures,
dissolvents, etc..
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni

d'obra d'excavació que li correspongui,
en el plec de condicions tècniques, o
la DF.
de manteniment de l'abocador.

TERRES:
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
RESIDUS ESPECIALS:
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida.
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS:
La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de
residu al centre corresponent.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT.
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de
residu al centre corresponent.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador
dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual
s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya.
G22D1011 ESBROSSADA TERRENY AMPL.<0,6M,+MITJANS MEC.,CÀRREGA MEC.
PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Retirada i extracció en les zones designades, de tots els elements que puguin estorbar
l'execució de l'obra (brossa, arrels, runa, plantes, etc.), amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- 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
CONDICIONS GENERALS:
La superfície resultant ha de ser l'adequada per al desenvolupament de treballs posteriors.
No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fondària >= 50 cm, per sota del nivell de
l'esplanada, fora d'aquest àmbit les soques i arrels poden quedar tallades a ras de sòl.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels,
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix
grau de compactació.
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en el gruix definit en la DT o, en el seu
defecte, l'especificat per la DF. Només en els casos en que la qualitat de la capa inferior
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aconsellin mantenir la capa de terra vegetal o per indicació expressa de la DF, aquesta no es
retirarà.
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.).
Els elements que s'han de conservar, segons el que determini la DF, han de quedar intactes, no
han de patir cap desperfecte.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o,
en el seu defecte, per la DF.
La terra vegetal, en cas que no s'utilitzi immediatament, ha d'emmagatzemar-se en piles
d'alçària inferior a 2 m. No s'ha de circular per sobre desprès de ser retirada.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
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.
Les operacions d'eliminació de material en l'obra s'ha de fer seguint mètodes permesos i amb les
precaucions necessàries per tal de no perjudicar els elements de l'entorn.
En cas d'enterrar materials obtinguts de l'esbrossada, s'han d'estendre per capes. Cada capa ha
de barrejar-se amb el sòl, de manera que no quedin buits. Per sobre de la capa superior s'ha
d'estendre una capa de sòl de 30 cm de gruix com a mínim, compactada. No s'han d'enterrar
materials en zones on pugui haver-hi corrents d'aigua.
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
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
F2A11000 SUBMINISTR.TERRA SELEC.APORT.
PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable.
CONDICIONS GENERALS:
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
F2261C0F TERRAPLENADA/PICON.CAIXA PAV.MAT.SELECC.G<=25CM,95%PM
PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que
permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres
superposades.
S'han considerat els tipus següents:
- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM
- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN
- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN
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- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Execució de l'estesa
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents:
- Posada en obra en condicions acceptables
- Estabilitat satisfactòria
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat,
en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable.
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4
del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i
zones laterals).
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb
matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat
en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb
els mitjans que es disposen.
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents
inferiors a 1:2.
Gruix de cada tongada : >= 3/2 mida màxima material
TERRAPLÈ:
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357):
- Fonament, nucli i zones exteriors:
- Sòls seleccionats : >= 50 MPa
- Resta de sòls : >= 30 MPa
- Coronament:
- Sòls seleccionats : >= 100 MPa
- Resta de sòls : >= 60 MPa
Toleràncies d'execució:
- Variació en l'angle del talús: ± 2°
- Espessor de cada tongada: ± 50 mm
- Nivells:
- Zones de vials: ± 30 mm
- Resta de zones: ± 50 mm
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig
Pròctor):
- Sòls seleccionats, adequats o tolerables: - 2%, + 1%
- Sòls expansius o colapsables: - 1%,
+ 3%
CAIXA DE PAVIMENT:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
- Planor: ± 20 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Maquinària prevista
- Sistemes de transport
- Equip d'estesa i compactació
- Procediment de compactació
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.
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el
gruix mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de
moviment i compactació de terres.
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant
final.
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de
l'esplanada.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat
i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosió.
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres
sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé.
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir
l'estabilitat.
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Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de
la maquinària.
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació
exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les
condicions ambientals de l'obra.
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al
contingut òptim d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició
i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui
l'adient.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació
s'hagi completat.
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de
l'aigua reconduïda fora del terraplè.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
F222K420 EXCAV.POU AÏLLAT H=2-4M,TERRENY COMPACT.,MITJANS MECÀNICS
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecànics o amb utilització d'explosius.
S'han considerat els tipus següents:
- Rases o pous excavats en terreny fluix, o compacte, o de trànsit, o roca tova , amb mitjans
mecànics
- Rases o pous excavats en roca, amb explosius
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la P.O.
Excavacions amb explosius:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Càrrega i encesa de les barrinades
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig
SPT > 50 sense rebot.
Es considera 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 D.T., o en el seu
defecte, les que determini la D.F.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
Les rampes d'accés han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la D.F.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han
de quedar reblerts.
Toleràncies d'execució:
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- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la D.F.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F.
En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la D.F. 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.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
S'han de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la degradació del terreny del fons de
l'excavació en l'interval entre l'excavació i l'execució de l'obra posterior.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la D.F.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la
D.F.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
EXCAVACIONS EN ROCA:
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 MITJANÇANT EXPLOSIUS:
No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la D.F. no doni l'aprovació al programa
d'execució proposat pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs.
El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim:
- Maquinària i mètode de perforació
- Llargària màxima de perforació
- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades
- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades
- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues
- Mètode de comprovació del circuit d'encesa
- Tipus d'explosor
- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra
- Mesures de seguretat per la obra i tercers
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius
i dels detonadors.
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el
tipus d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció
d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer segons
el que determina la UNE 22381.
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE
22381 en funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons els
grups definits en l'article 3 de la mateixa norma.
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de
seguretat necessàries.
L'aprovació inicial del Programa per part de la D.F. pot ser reconsiderada si la naturalesa del
terreny o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou
programa de voladures.
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes,
detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les
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instruccions que figurin en la D.T. o en el seu defecte, fixi la D.F.
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb
explosius.
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de
les descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents.
La D.F. pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera
perillosos.
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometría adequada a l'ús
definitiu previst.
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar
retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat.
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha
d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa.
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada,
es pot reduir la càrrega al 55%.
Un cop col.locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva expulsió cap
a l'exterior.
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de
ser designat especialment per la D.F.
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar
fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, etc.
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre
les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat.
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar
sense prendre precaucions especials aprovades per la D.F.
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte.
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar
la detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el
cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui la flama.
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada
teòricament.
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la
càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la D.F.
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega.
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la D.F.
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb,
inclús a l'aire lliure.
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar
al començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació.
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la
mateixa persona que va preparar l'enceb.
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió.
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la
flama.
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin
espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir
angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les metxes.
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades.
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui
degudament senyalitzada.
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos
estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques.
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball.
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està
resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard.
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant
especial atenció a la possible existència de barrinades fallides.
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un
d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els
treballs i avisar a la D.F.
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és
amb l'autorització expressa de la D.F. i seguint les seves indicacions.
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La
metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha
d'encendre primer.
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat
menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora.
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la D.F. S'han de
neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la D.F.
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació.
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents
estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es
produeixin tempestes.
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament
aïllats. No poden estar en contacte amb elements metàl.lics.
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin
ser disparats amb seguretat.
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per
a l'accionament de l'explosor.
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit.
L'artiller ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia han
de ser homologats.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., 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 D.F.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions
facin falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb
les esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-1989,
BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139
del 11-6-2002).
Reial Decret 863/1985, de 2 d'abril "Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera."
Ordres de 20 de març de 1986 (BOE 11 d'abril de 1986) i de 16 d'abril de 1990 (BOE 30 d'abril de
1990) ITC MIE SM "Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera."
* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras
G2221P21 EXCAV.RASA H<=4M,A<=2M,TERRENY COMPACT.,M.MEC.,CÀRREGA MEC.
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecànics o amb utilització d'explosius.
S'han considerat els tipus següents:
- Rases o pous excavats en terreny fluix, o compacte, o de trànsit, o roca tova , amb mitjans
mecànics
- Rases o pous excavats en roca, amb explosius
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la P.O.
Excavacions amb explosius:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Càrrega i encesa de les barrinades
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig
SPT > 50 sense rebot.
Es considera 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 D.T., o en el seu
defecte, les que determini la D.F.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
Les rampes d'accés han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la D.F.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han
de quedar reblerts.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
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- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la D.F.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F.
En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la D.F. 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.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
S'han de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la degradació del terreny del fons de
l'excavació en l'interval entre l'excavació i l'execució de l'obra posterior.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la D.F.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la
D.F.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
EXCAVACIONS EN ROCA:
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 MITJANÇANT EXPLOSIUS:
No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la D.F. no doni l'aprovació al programa
d'execució proposat pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs.
El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim:
- Maquinària i mètode de perforació
- Llargària màxima de perforació
- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades
- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades
- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues
- Mètode de comprovació del circuit d'encesa
- Tipus d'explosor
- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra
- Mesures de seguretat per la obra i tercers
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius
i dels detonadors.
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el
tipus d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció
d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer segons
el que determina la UNE 22381.
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE
22381 en funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons els
grups definits en l'article 3 de la mateixa norma.
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de
seguretat necessàries.
L'aprovació inicial del Programa per part de la D.F. pot ser reconsiderada si la naturalesa del
terreny o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou
programa de voladures.
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes,
detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les
instruccions que figurin en la D.T. o en el seu defecte, fixi la D.F.
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb
explosius.
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de
les descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents.
La D.F. pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera
perillosos.
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometría adequada a l'ús
definitiu previst.
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Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar
retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat.
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha
d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa.
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada,
es pot reduir la càrrega al 55%.
Un cop col.locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva expulsió cap
a l'exterior.
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de
ser designat especialment per la D.F.
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar
fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, etc.
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre
les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat.
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar
sense prendre precaucions especials aprovades per la D.F.
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte.
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar
la detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el
cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui la flama.
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada
teòricament.
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la
càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la D.F.
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega.
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la D.F.
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb,
inclús a l'aire lliure.
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar
al començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació.
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la
mateixa persona que va preparar l'enceb.
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió.
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la
flama.
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin
espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir
angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les metxes.
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades.
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui
degudament senyalitzada.
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos
estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques.
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball.
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està
resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard.
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant
especial atenció a la possible existència de barrinades fallides.
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un
d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els
treballs i avisar a la D.F.
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és
amb l'autorització expressa de la D.F. i seguint les seves indicacions.
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La
metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha
d'encendre primer.
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat
menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora.
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la D.F. S'han de
neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la D.F.
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació.
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents
estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es
produeixin tempestes.
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament
aïllats. No poden estar en contacte amb elements metàl.lics.
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin
ser disparats amb seguretat.
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per
a l'accionament de l'explosor.
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit.
L'artiller ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia han
de ser homologats.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., 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 D.F.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions
facin falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les
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zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb
les esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-1989,
BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139
del 11-6-2002).
Reial Decret 863/1985, de 2 d'abril "Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera."
Ordres de 20 de març de 1986 (BOE 11 d'abril de 1986) i de 16 d'abril de 1990 (BOE 30 d'abril de
1990) ITC MIE SM "Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera."
* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras
G228A0AF REBLIMENT NO COMPACTAT RASA TOT-U NAT.,ABOC.MAN.
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
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
- Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge
- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú natural
- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú natural
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- 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 els terraplens: Coronament, nucli,
zona exterior i fonament.
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 D.F., 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 tuberia 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.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim
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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 secat bé, o
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui
l'addient.
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
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 D.F.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la D.F.
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la
tuberia 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 D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb
les esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-1989,
BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139
del 11-6-2002).
F228ASR0 REBLIMENT+PICON.RASA,AMPL.0,6-1,5M,SORRA RECICLAT FORM,,G<=25CM,PICÓ VIBRANT
PLEC

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 els terraplens: Coronament, nucli,
zona exterior i fonament.
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
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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 tuberia 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.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
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 secat bé, o
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui
l'addient.
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.
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.
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la
tuberia 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 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
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F228A10F REBLIMENT+PICON.RASA,A0,6-1,5M,MAT.TOLER.,G<=25CM,PICÓ VIBRANT,95%PM
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
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
- Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge
- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú natural
- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú natural
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- 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 els terraplens: Coronament, nucli,
zona exterior i fonament.
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 D.F., 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 tuberia 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.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
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 secat bé, o
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui
l'addient.
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
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
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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 D.F.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la D.F.
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la
tuberia 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 D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb
les esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-1989,
BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139
del 11-6-2002).
F2R450A9 CÀRREGA MEC.+TRANSP.TERRES MONODIPÒSIT/CENTRE RECIC.,CAMIÓ 20T,REC.10-15KM
PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de
terres, material d'excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials
sobrants i de rebuig que es generen a l'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en
funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.
S'han considerat els tipus següents:
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l'excavació, dins de l'obra
o entre obres, amb dúmper o mototragella o camió
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit
o centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l'obra amb camió o dúmper
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb
camió
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos.
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus
potencialment perillosos.
- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es
reutilitzaran.
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l'obra en un lloc especialitzat, d'acord amb el
tipus de residu.
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
RESIDUS ESPECIALS:
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.

i

A L'OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos
punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I
TRANSFERÈNCIA:
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la
DF no accepti com a útils, o siguin sobrants.
El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc d'abocament, la classificació
del centre on s'ha fet l'abocament i la quantitat de material de cada tipus que s'ha abocat.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
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Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de disposar en un
lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d'aquell tipus de residu.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
Han d'estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes
de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els
metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures,
dissolvents, etc..
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni

d'obra d'excavació que li correspongui,
en el plec de condicions tècniques, o
la DF.
de manteniment de l'abocador.

TERRES:
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
RESIDUS ESPECIALS:
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida.
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS:
La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de
residu al centre corresponent.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT.
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de
residu al centre corresponent.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador
dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual
s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya.
F2R342A9 TRANSPORT TERRES MONODIPÒSIT/CENTRE RECIC.,CÀRREGA MEC.,CAMIÓ 20T,REC.10-15KM
PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de
terres, material d'excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials
sobrants i de rebuig que es generen a l'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en
funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.
S'han considerat els tipus següents:
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l'excavació, dins de l'obra
o entre obres, amb dúmper o mototragella o camió
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit
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o centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l'obra amb camió o dúmper
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb
camió
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos.
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus
potencialment perillosos.
- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es
reutilitzaran.
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l'obra en un lloc especialitzat, d'acord amb el
tipus de residu.
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
RESIDUS ESPECIALS:
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.

i

A L'OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos
punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I
TRANSFERÈNCIA:
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la
DF no accepti com a útils, o siguin sobrants.
El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc d'abocament, la classificació
del centre on s'ha fet l'abocament i la quantitat de material de cada tipus que s'ha abocat.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de disposar en un
lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d'aquell tipus de residu.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
Han d'estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes
de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els
metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures,
dissolvents, etc..
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni

d'obra d'excavació que li correspongui,
en el plec de condicions tècniques, o
la DF.
de manteniment de l'abocador.

TERRES:
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
RESIDUS ESPECIALS:
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida.
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS:
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La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de
residu al centre corresponent.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT.
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de
residu al centre corresponent.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador
dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual
s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya.
F2RA1200 DISPOSIC.MONODIPÒSIT TERRES
PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de
terres, material d'excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials
sobrants i de rebuig que es generen a l'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en
funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.
S'han considerat els tipus següents:
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l'excavació, dins de l'obra
o entre obres, amb dúmper o mototragella o camió
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit
o centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l'obra amb camió o dúmper
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb
camió
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos.
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus
potencialment perillosos.
- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es
reutilitzaran.
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l'obra en un lloc especialitzat, d'acord amb el
tipus de residu.
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
RESIDUS ESPECIALS:
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.

i

A L'OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos
punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I
TRANSFERÈNCIA:
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la
DF no accepti com a útils, o siguin sobrants.
El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc d'abocament, la classificació
del centre on s'ha fet l'abocament i la quantitat de material de cada tipus que s'ha abocat.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de disposar en un
lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d'aquell tipus de residu.
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CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
Han d'estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes
de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els
metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures,
dissolvents, etc..
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni

d'obra d'excavació que li correspongui,
en el plec de condicions tècniques, o
la DF.
de manteniment de l'abocador.

TERRES:
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
RESIDUS ESPECIALS:
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida.
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS:
La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de
residu al centre corresponent.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT.
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de
residu al centre corresponent.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador
dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual
s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya.
G9715G11 BASE P/RIGOLA, HM-20/P/20/I, CAMIÓ+VIBR.MAN., REGLEJAT
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de base per a rigola, amb formigó en massa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació del formigó
- Acabat de la superfície
- Protecció del formigó fresc i cura
CONDICIONS GENERALS:
El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa.
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Ha de tenir una textura uniforme i contínua.
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre
de formigó de la vorada.
La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap
l'encofrat ni d'altres.
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat
norma EHE.

el suport al mateix nivell que la base
punt per la introducció d'elements de
cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck

en l'article 5.9 de l'annex 10 de la

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
El suport ha de tenir una compactació >= 95% de l'assaig PM i les rasants previstes.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.
La compactació s'ha de fer per vibració manual fins aconseguir una massa compacta i sense que es
produeixin segregacions.
Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària l'autorització i
les indicacions explícites de la D.F.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida
la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).
G97546DA RIGOLA A=20CM,PECES FORM.,40X20CM,G=7CM,COL.MORT. 1:6
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de rigola amb peces de formigó col.locades amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació de la capa de morter
- Col.locació de les peces
- Col.locació de la beurada
- Neteja de la superfície acabada
CONDICIONS GENERALS:
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col.locades
a fil i a tocar i en alineacions rectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.
Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del
2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 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.
El suport ha de tenir una compactació >= 95% de l'assaig PM i les rasants previstes.
S'ha de col.locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a
l'hivern.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
UA400003 VORADA RECTA FORM.,DC.T-3.17X28CM,COL./S.BASE FORM.HM-20/P/40/I H=20-25CM,REJUNT.MORT.MIXT1:2:10
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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DEFINICIÓ:
Formació de vorada de pedra o de peces de formigó.
S'han considerat les formes de col.locació següents:
- Sobre base de formigó
- Sobre esplanada compactada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col.locació sobre base de formigó:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació del formigó de la base
- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Col.locació sobre esplanada compactada:
- Preparació i comprovació de la superficie d'assentament
- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
CONDICIONS GENERALS:
La vorada col.locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres
defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la
rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col.locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de
formigó.
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
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.
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista.
COL.LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ:
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les
indicacions explícites de la D.F.
Les peces s'han de col.locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida
la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 41027:1953 Bordillos rectos de granito para aceras.
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb
les esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-1989,
BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139
del 11-6-2002).
F9G22448 PAVIMENT FORM.HM-30/B/20/I+E,CAMIÓ,VIBR.MECÀNIC,REMOL.MEC.+4KG/M2,QUARS VERMELL
PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Paviments de formigó vibrat o de formigó lleuger d'argila expandida, acabats amb lliscat afegint
ciment pòrtland o pols de quars o amb l'execució d'una textura superficial.
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:
- Amb estenedora de formigó
- Amb regle vibratori
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres
En la col·locació amb estenedora:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines
- Col·locació del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
En la col·locació amb regle vibratori:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas
- Col·locació del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
CONDICIONS GENERALS:
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
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Les lloses no han de tenir esquerdes.
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte,
els indicats per la DF.
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina
epoxi, segons les instruccions de la DF.
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335): 0,60 - 0,90 mm.
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:
Resistència característica a compressió estimada (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 10 de la
norma EHE.
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 550.3
del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390):
- Formigó HF-3,5: >= 3,5 MPa
- Formigó HF-4,0: >= 4,0 MPa
- Formigó HF-4,5: >= 4,5 MPa
Toleràncies d'execució:
- Desviacions en planta: ± 30 mm
- Cota de la superfície acabada: - 10 mm, + 0 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot
ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han
de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó
no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes.
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de
corregir abans de l'execució de la partida d'obra.
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a
evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la
temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C.
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de
formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra.
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat
per la DF.
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la
deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar
aquest termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30
h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions
ambientals son molt favorables.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la
pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i
evitar danys al formigó fresc.
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a
protegir la capa construïda.
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja
construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni
i quedi compactat.
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi
produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front
d'avanç.
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de
dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5
m.
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció
executats al formigó fresc.
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc
per a facilitar el seu acabat.
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no
estès.
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci
el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora.
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de
forma que no s'evapori l'aigua.
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L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el
formigó fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot
seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament.
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora
corba de 12 mm de radi.
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el
formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural.
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació
química de la superfície del formigó fresc.
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un
altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de
condicions corresponent.
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al
formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la
regularitat superficial.
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la
resistència exigida a 28 dies.
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.
PAVIMENT PER A CARRETERES:
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de
formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb
tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc.
ESTESA AMB ESTENEDORA:
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a
les mateixes.
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de
deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no
s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a
10 m.
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords
verticals de paràmetre inferior a 2000 m.
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= 1
mm.
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes
metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra
existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment
de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no
desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de
formigonament en rampa.
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un
regle no inferior a 4 m.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de
desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària
d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la
superfície existent.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y
pavimentos.
PAVIMENT PER A CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
F9365H11 BASE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, CAMIÓ+VIBR.MAN., REGLEJAT
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1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de subbase o base de formigó per a paviment.
S'han considerat les col.locacions del formigó següents:
- Estesa i vibratge amb regle vibratori
- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó
Es considera estesa i vibració manual la col.locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i
vibració mecànica la col.locació del formigó amb estenedora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el cas de col.locació amb regle vibratori:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col.locació del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
En el cas de col.locació amb estenedora:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació d'elements de guiat de les màquines
- Col.locació del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Protecció del formigó fresc i curat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i
a les rasants previstes.
Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una fondària
>= 1/3 del gruix de la base i d'una amplària de 3 mm.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm
d'amplària i han d'estar plens de poliestirè expandit.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb
els junts de retracció.
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x
Fck
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 15 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m
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 D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
G9E1320N PAVIMENT PANOT VORERA GRIS,20X20X4CM,PREU ALT,COL.TRUC MACET.MORT.1:0,5:4
PLEC

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
- 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
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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, 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.
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.
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats
següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del
25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que
es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.
No s'ha de trepitjar després 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 forats interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen
- Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 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
No hi ha normativa de compliment obligatori.
G9F15121 PAVIM.LLAMBORDÍ 10X20CM,G=8CM,PREU SUP.,SOB/SORRA,5CM REBL.JUNTS SORR.FINA,COMP.PAV.
PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de llambordins.
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Compactació i col·locació de les peces
- Rejuntat de les peces amb morter
- Neteja, protecció del morter i cura
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Col·locació i compactació dels llambordins
- Rebliment dels junts amb sorra
- Compactació final dels llambordins
- Escombrat de l'excés de sorra
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana, 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
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DT.
Les peces han de quedar ben adherides al suport.
Els junts han de quedar plens de material de reblert.
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats
següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del
25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que
es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%
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
CONDICIONS GENERALS:
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.
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.
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.
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 forats interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen
- Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100%
Paviments interiors:
- Forats d'1,00 m2 , com a màxim: no es dedueixen
- Forats de mes d'1,00 m2: es dedueixen al 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
No hi ha normativa de compliment obligatori.
F9A1201L PAVIMENT SAULÓ,ESTESA+PICON.100%PM
PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de terra.
S'han considerat els materials següents:
- Tot-u
- Sauló
- Terra-ciment executada "in situ"
- Material seleccionat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En els paviments de tot-u, sauló o material seleccionat:
- 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
En els paviments de terra-ciment "in situ":
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
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-

Distribució del ciment
Mescla del sòl amb el ciment
Addició d'aigua
Compactació de la mescla
Acabat de la superfície
Execució de junts
Cura de la mescla

CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 10 mm/3 m
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":
S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric
deduït de la secció-tipus dels plànols.
La superfície acabada no pot tenir irregularitats ni discontinuïtats.
Índex de plasticitat del sòl per estabilitzar segons les normes NLT-105 i NLT-106: < 15
Contingut ponderal de matèria orgànica del sòl per estabilitzar segons la norma UNE 7-368: < 1%
Contingut ponderal de sulfats, expressat en SO3, segons la norma NLT-120: < 0,5%
Resistència a la compressió al cap de 7 dies: >= 0,9 x 2,5 N/mm2
Toleràncies d'execució:
- Contingut d'additiu respecte al pes sec del sòl: ± 0,3%
- Humitat de la mescla respecte al seu pes sec: ± 2%
- Nivells: - 1/5 del gruix teòric, ± 30 mm
- Gruix mitjà de la capa: - 10 mm
- Gruix de la capa en qualsevol punt: - 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes.
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de
corregir abans de l'execució de la partida d'obra.
PAVIMENTS DE TOT-U:
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat", segons la norma
NLT-108/72, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de
gruix comprès entre 10 i 30 cm.
PAVIMENTS DE SAULÓ O DE MATERIAL SELECCIONAT:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible
i dels resultats dels assaigs realitzats.
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la
precedent.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant
cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de
l'element compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas
o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
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.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser
corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o
retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura a l'ombra sigui inferior a 5°C o quan puguin
donar-se gelades.
Es podrà treballar normalment amb pluges lleugeres.
El sòl per estabilitzar s'ha de disgregar prèviament fins a una eficàcia mínima del 100% al
sedàs UNE 25 mm, i del 80% al sedàs UNE 5 mm. S'entén com eficàcia de disgregació la relació
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entre el tamisatge a l'obra del material humit i el tamisatge a laboratori d'aquest mateix
material dessecat i esmicolat.
No s'ha de distribuir el ciment mentre hi hagi concentracions superficials d'humitat.
Les operacions de distribució de l'additiu en pols s'han de suspendre en cas de vent fort.
El ciment s'ha de distribuir uniformement, amb la dosificació establerta i amb la maquinària
adequada, aprovada per la DF.
El ciment estès que s'hagi desplaçat s'ha de substituir abans de la mescla.
El ciment s'ha d'estendre només a la superfície que es pugui acabar a la jornada de treball.
Abans d'una hora des de l'abocada del ciment en un punt qualsevol, s'ha de mesclar en aquest
punt el ciment amb el sòl, fins que no s'apreciïn grumolls de ciment a la mescla.
L'aigua s'ha d'afegir uniformement i s'ha d'evitar que s'acumuli a les roderes que deixi l'equip
d'humectació.
Els tancs regadors no s'han d'aturar mentre reguen, per a evitar la formació de zones amb excés
d'humitat.
La mescla del ciment i el terra s'ha de continuar fins a aconseguir un color uniforme i la
absència de grumolls de ciment.
En qualsevol punt la mescla no pot estar més de 1/2 hora sense procedir a la seva compactació i
acabat, o a una nova remoguda i mescla.
En començar a compactar, la humitat del sòl no ha de diferir de la fixada per la fórmula de
treball en més d'un 2% del pes de la mescla.
La humitat fixada a la fórmula de treball s'ha d'assolir abans de 2 hores des de l'aplicació del
ciment.
En el moment d'iniciar la compactació, la mescla ha d'estar solta en tot el seu espessor.
El piconatge s'ha de fer longitudinalment, començant per la vora més baixa i avançant cap al
punt més alt.
Si al compactar es produeixen fenòmens d'inestabilitat o cargolament, s'ha de reduir la humitat
de la mescla.
Els equips de piconatge han de ser els necessaris per aconseguir que la compactació s'acabi
abans de les 4 hores següents a la incorporació del ciment al sòl. Aquest temps s'ha de reduir a
3 hores si la temperatura és superior als 30°C.
L'acabat ha de concloure abans de 2 hores des del començament del piconatge.
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de
compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la capa.
La recrescuda en capes primes no s'ha de permetre en cap cas.
Dins del termini màxim d'execució, podrà fer-se l'allisada amb motoanivelladora.
Els junts de treball s'han de disposar de forma que el seu cantell sigui vertical, tallant part
de la capa acabada.
S'han de disposar junts transversals quan el procés constructiu s'interrompi més de 3 hores.
Si es treballa per fraccions de l'amplària total, s'han de disposar junts longitudinals si es
produeix una demora superior a 1 hora entre les operacions a franges contigües.
El retall i recompactació d'una zona alterada només s'ha de fer si s'està dins del termini màxim
fixat per a la posada a l'obra. Si s'ha rebassat aquest termini, s'ha de reconstruir totalment
la zona afectada, d'acord amb les instruccions de la DF.
La mescla s'ha de mantenir humida, com a mínim, durant els 7 dies següents a la seva terminació.
S'ha de disposar un reg de cura a partir de les 24 h del final de les operacions d'acabat.
S'ha de prohibir qualsevol tipus de trànsit durant els 3 dies següents al seu acabat, i de
vehicles pesats durant 7 dies, a no ser que la DF ho autoritzi expressament i establint
prèviament una protecció del reg de cura per mitjà d'una capa de sorra o terra amb dotació no
superior als 6 l/m2 , que s'ha de retirar completament mitjançant escombrat abans d'executar
qualsevol unitat d'obra per sobre de la capa tractada.
Si durant els 7 primers dies de la fase de curat es produeixen gelades, la capa estabilitzada
s'ha de protegir adequadament contra les mateixes, segons les instruccions de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos
de capes subjacents.
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar
obertura al trànsit.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
UA400001 GUAL PER A VIANANTS, PECES DE FORMIGÓ
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de vorada de pedra o de peces de formigó.
S'han considerat les formes de col.locació següents:
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- Sobre base de formigó
- Sobre esplanada compactada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col.locació sobre base de formigó:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació del formigó de la base
- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Col.locació sobre esplanada compactada:
- Preparació i comprovació de la superficie d'assentament
- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
CONDICIONS GENERALS:
La vorada col.locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres
defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la
rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col.locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de
formigó.
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
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.
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista.
COL.LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ:
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les
indicacions explícites de la D.F.
Les peces s'han de col.locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida
la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 41027:1953 Bordillos rectos de granito para aceras.
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb
les esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-1989,
BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139
del 11-6-2002).
UA400501 PANOT ESPECIAL GROC PODOTÀCTIL DE 30X30X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT
PLEC

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
- 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, 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.
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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.
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats
següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del
25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que
es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.
No s'ha de trepitjar després 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 forats interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen
- Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 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
No hi ha normativa de compliment obligatori.
UAC010 COL·LECTOR SOTERRAT EN TERRENY NO AGRESSIU, DE TUB DE POLIPROPILÈ (PP), SÈRIE SN-8 / SDR-29, RIGI…
PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conduccions amb tub de polipropilè a pressió per a instal·lacions de transport i distribució de
fluids, amb les unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Les unions entre tubs s'han de fer per soldadura amb material d'aportació.
Els canvis de direcció, els ramals, les brides i les reduccions s'han de fer per mitjà dels
accessoris adequats de polipropilè. Les unions s'han de fer per acoblament i soldadura amb
material d'aportació.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si
l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella
elàstica.
En cas de fluids molt calents, el suport ha de permetre una certa llibertat axial al tub per tal
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de compensar les dilatacions.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
+---------------------------------------------------+
¦ DN
¦
Distància entre suports (mm)
¦
¦ (mm) ¦-------------------------------------------¦
¦
¦ en trams verticals ¦ en trams horitzontals¦
¦-------¦--------------------¦----------------------¦
¦ 16
¦
710
¦
550
¦
¦ 20
¦
780
¦
600
¦
¦ 25
¦
840
¦
650
¦
¦ 32
¦
940
¦
750
¦
¦ 40
¦
1100
¦
850
¦
¦ 50
¦
1230
¦
950
¦
¦ 63
¦
1230
¦
950
¦
¦ 75
¦
1360
¦
1050
¦
¦ 90
¦
1490
¦
1150
¦
¦ 110
¦
1620
¦
1250
¦
¦ 140
¦
1800
¦
1500
¦
¦ 160
¦
1800
¦
1500
¦
+---------------------------------------------------+
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu
damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes
que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra: >= 15 cm
Reblert (sense trànsit rodat): >= 60 cm
Reblert (amb trànsit rodat): >= 100 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions
i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar
les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la
DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines
de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos a l'excavació.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
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No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina.
UAC010b COL·LECTOR SOTERRAT EN TERRENY NO AGRESSIU, DE TUB DE POLIPROPILÈ (PP), SÈRIE SN-8 / SDR-29, RIG…
PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conduccions amb tub de polipropilè a pressió per a instal·lacions de transport i distribució de
fluids, amb les unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Les unions entre tubs s'han de fer per soldadura amb material d'aportació.
Els canvis de direcció, els ramals, les brides i les reduccions s'han de fer per mitjà dels
accessoris adequats de polipropilè. Les unions s'han de fer per acoblament i soldadura amb
material d'aportació.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si
l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella
elàstica.
En cas de fluids molt calents, el suport ha de permetre una certa llibertat axial al tub per tal
de compensar les dilatacions.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
+---------------------------------------------------+
¦ DN
¦
Distància entre suports (mm)
¦
¦ (mm) ¦-------------------------------------------¦
¦
¦ en trams verticals ¦ en trams horitzontals¦
¦-------¦--------------------¦----------------------¦
¦ 16
¦
710
¦
550
¦
¦ 20
¦
780
¦
600
¦
¦ 25
¦
840
¦
650
¦
¦ 32
¦
940
¦
750
¦
¦ 40
¦
1100
¦
850
¦
¦ 50
¦
1230
¦
950
¦
¦ 63
¦
1230
¦
950
¦
¦ 75
¦
1360
¦
1050
¦
¦ 90
¦
1490
¦
1150
¦
¦ 110
¦
1620
¦
1250
¦
¦ 140
¦
1800
¦
1500
¦
¦ 160
¦
1800
¦
1500
¦
+---------------------------------------------------+
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu
damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes
que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra: >= 15 cm
Reblert (sense trànsit rodat): >= 60 cm
Reblert (amb trànsit rodat): >= 100 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions
i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar
les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la
DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines
de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos a l'excavació.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina.
UAC010c COL·LECTOR SOTERRAT EN TERRENY NO AGRESSIU, DE TUB DE POLIPROPILÈ (PP), SÈRIE SN-8 / SDR-29, RIG…
PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conduccions amb tub de polipropilè a pressió per a instal·lacions de transport i distribució de
fluids, amb les unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Les unions entre tubs s'han de fer per soldadura amb material d'aportació.
Els canvis de direcció, els ramals, les brides i les reduccions s'han de fer per mitjà dels
accessoris adequats de polipropilè. Les unions s'han de fer per acoblament i soldadura amb
material d'aportació.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de
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qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si
l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella
elàstica.
En cas de fluids molt calents, el suport ha de permetre una certa llibertat axial al tub per tal
de compensar les dilatacions.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
+---------------------------------------------------+
¦ DN
¦
Distància entre suports (mm)
¦
¦ (mm) ¦-------------------------------------------¦
¦
¦ en trams verticals ¦ en trams horitzontals¦
¦-------¦--------------------¦----------------------¦
¦ 16
¦
710
¦
550
¦
¦ 20
¦
780
¦
600
¦
¦ 25
¦
840
¦
650
¦
¦ 32
¦
940
¦
750
¦
¦ 40
¦
1100
¦
850
¦
¦ 50
¦
1230
¦
950
¦
¦ 63
¦
1230
¦
950
¦
¦ 75
¦
1360
¦
1050
¦
¦ 90
¦
1490
¦
1150
¦
¦ 110
¦
1620
¦
1250
¦
¦ 140
¦
1800
¦
1500
¦
¦ 160
¦
1800
¦
1500
¦
+---------------------------------------------------+
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu
damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes
que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra: >= 15 cm
Reblert (sense trànsit rodat): >= 60 cm
Reblert (amb trànsit rodat): >= 100 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions
i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar
les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la
DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines
de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos a l'excavació.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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TUBS:
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 per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina.
UAP011 POU DE REGISTRE, DE 1,00 M DE DIÀMETRE INTERIOR I DE 2,1 M D'ALÇADA ÚTIL INTERIOR, D'ELEMENTS PREF…
PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col.locació
dels elements complementaris.
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou:
- Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la
paret i eventualment, esquerdejat exterior
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.
- Bastiment i tapa
- Graó d'acer galvanitzat
- Graó de ferro colat
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Parets:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col/locació de les peces agafades amb morter
- Acabat de les parets, en el seu cas
- Comprovació de l'estanquitat del pou
En el bastiment i tapa:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
En el graó:
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament
- Col·locació dels graons amb morter
En el junt d'estanquitat:
- Comprovació i preparació del forat del pou i de la superfície del tub
- Col·locació del junt fixant-lo al forat del pou per mitjà del mecanisme d'expansió
- Col·locació del tub dins de la peça del junt
- Fixació del junt al tub per mitjà de brida exterior
- Prova de l'estanquitat del junt col·locat
PARET PER A POU:
El pou ha de ser estable i resistent.
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han
d'anar reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a
baix.
Els junts han d'estar plens de morter.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.
La superfície interior ha de ser llisa i estanca.
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció.
Toleràncies d'execució:
- Secció interior del pou: ± 50 mm
- Aplomat total: ± 10 mm
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter,
recolzades a sobre d'un element resistent.
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.
PARET DE MAÓ:
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit
a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland.
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de
ser polsegós.
Gruix dels junts: <= 1,5 cm
Gruix de l'arrebossat i el lliscat: <= 2 cm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m
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- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:

± 2 mm

PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit
a la paret.
Gruix de l'esquerdejat: <= 1,8 cm
BASTIMENT I TAPA:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de
tapar, anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment
de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada
per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i
mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm
GRAÓ:
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou.
Llargària d'encastament: >= 10 cm
Distància vertical entre graons consecutius: <= 35 cm
Distància vertical entre la superfície i el primer graó: 25 cm
Distància vertical entre l'últim graó i la solera: 50 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Paral·lelisme amb la paret: ± 5 mm
JUNT D'ESTANQUITAT:
El connector ha de tenir les dimensions adequades a la canonada utilitzada.
La unió entre el tub i l'arqueta ha de ser estanca i flexible.
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.
PARET PER A POU:
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.
PARET DE MAÓ:
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de
rebre.
El lliscat s'ha de fer en una sola operació.
JUNT D'ESTANQUITAT:
No s'han d'instal·lar connectors si no es col·loquen els tubs immediatament.
No s'han d'utilitzar adhesius o lubricants en la col·locació dels connectors.
El connector s'ha de fixar a la paret de l'arqueta per mitjà d'un mecanisme d'expansió.
La superfície exterior del tub ha de ser neta abans d'instal·lar el connector.
La brida s'ha d'apretar amb clau dinamomètrica.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ELEMENTS COMPLEMENTARIS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
PARET PER A POU:
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
PROJ. URBANITZ. PMU-6 MOLLERUSSA

Pàgina 43

Plec de condicions tècniques
UAI020 CAIXA PER EMBORNAL PREFABRICAT DE FOSA DÚCTIL, DE 50X30X60 CM.
PLEC

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:
- 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.
Resistència característica estimada del formigó de la solera (Fest) als 28 dies: >= 0,9 x Fck
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.
Resistència característica estimada del formigó de les parets (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9
x Fck
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:
No pot transcórrer més d'1 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 inferior a 1,5 m, 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 superficies que l'han de rebre.
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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 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje
superficial
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE).
FD5Z5CC4 BAST.+REIXA,FOS.DÚC.ABATIB+TANCA,P/EMBOR.565X295X40MM,C250,SUP.ABSOR.=14DM2,COL.MORTER
PLEC

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
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.
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.
FHMÇ1N22 COLUMNA INPU, CILINDRICA H=10M,BASE PLAT.+PORTA
PLEC

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 simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic o sense, amb cúpula reflectora o sense, amb
allotjament per a equip o sense, amb làmpada de vapor de sodi, acoblat al suport.
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.
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Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
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.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen 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, amidada 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 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para
alumbrado público.
UNE-EN 60598-2-4:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 4: Luminarias
portátiles de uso general.
FHMÇ1N23 COLUMNA INPU, CILINDRICA H=8M,BASE PLAT.+PORTA
PLEC

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 simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic o sense, amb cúpula reflectora o sense, amb
allotjament per a equip o sense, amb làmpada de vapor de sodi, acoblat al suport.
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.
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.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen 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
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com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada 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 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para
alumbrado público.
UNE-EN 60598-2-4:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 4: Luminarias
portátiles de uso general.
FHMÇ1N24 COLUMNA INPU, CILINDRICA H=3,7M,BASE PLAT.+PORTA
PLEC

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 simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic o sense, amb cúpula reflectora o sense, amb
allotjament per a equip o sense, amb làmpada de vapor de sodi, acoblat al suport.
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.
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.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen 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, amidada 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 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para
alumbrado público.
UNE-EN 60598-2-4:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 4: Luminarias
portátiles de uso general.
FHN8Ç002 LLUMENERA TIPUS GLOBUS SALVI BASIC S TOP 2 DE LED 23W
PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat:
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Llum simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic o sense, amb cúpula reflectora o sense, amb
allotjament per a equip o sense, amb làmpada de vapor de sodi, acoblat al suport.
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.
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.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen 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, amidada 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 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para
alumbrado público.
UNE-EN 60598-2-4:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 4: Luminarias
portátiles de uso general.
FHN8Ç001 LLUMENERA VIAL SALVI BASIC S LAR, DE LED 68W
PLEC

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 simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic o sense, amb cúpula reflectora o sense, amb
allotjament per a equip o sense, amb làmpada de vapor de sodi, acoblat al suport.
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.
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.
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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.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen 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, amidada 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 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para
alumbrado público.
UNE-EN 60598-2-4:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 4: Luminarias
portátiles de uso general.
FHN8Ç015 LLUMENERA SALVI BASIC S MED DE LED 60W
PLEC

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 simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic o sense, amb cúpula reflectora o sense, amb
allotjament per a equip o sense, amb làmpada de vapor de sodi, acoblat al suport.
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.
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.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen 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, amidada segons les especificacions de la DT.
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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 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para
alumbrado público.
UNE-EN 60598-2-4:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 4: Luminarias
portátiles de uso general.
EG313306 COND.COURE RV 0,6/1,3X2,5MM2,COL.TUB
PLEC

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 simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic o sense, amb cúpula reflectora o sense, amb
allotjament per a equip o sense, amb làmpada de vapor de sodi, acoblat al suport.
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.
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.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen 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, amidada 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 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para
alumbrado público.
UNE-EN 60598-2-4:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 4: Luminarias
portátiles de uso general.
FG31Ç506 CABLE POSADA A TERRA DE COURE RVK SECCIO 16 MM2
PLEC

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 simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic o sense, amb cúpula reflectora o sense, amb
allotjament per a equip o sense, amb làmpada de vapor de sodi, acoblat al suport.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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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.
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.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen 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, amidada 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 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para
alumbrado público.
UNE-EN 60598-2-4:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 4: Luminarias
portátiles de uso general.
FG315506 CONDUCTOR CU,UNE RV-K 0,6/1 KV,4X6MM2,COL.TUB
PLEC

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 simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic o sense, amb cúpula reflectora o sense, amb
allotjament per a equip o sense, amb làmpada de vapor de sodi, acoblat al suport.
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.
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
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CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen 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, amidada 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 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para
alumbrado público.
UNE-EN 60598-2-4:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 4: Luminarias
portátiles de uso general.
FG22TD1K TUB CORBABLE CORRUGAT POLIETILÈ,DOBLE CAPA,DN=63MM,20J,450N,CANA
PLEC

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 simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic o sense, amb cúpula reflectora o sense, amb
allotjament per a equip o sense, amb làmpada de vapor de sodi, acoblat al suport.
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.
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.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen 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, amidada 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
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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 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para
alumbrado público.
UNE-EN 60598-2-4:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 4: Luminarias
portátiles de uso general.
FG22TH1K TUB CORBABLE CORRUGAT POLIETILÈ,DOBLE CAPA,DN=90MM,20J,450N,CANA
PLEC

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 simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic o sense, amb cúpula reflectora o sense, amb
allotjament per a equip o sense, amb làmpada de vapor de sodi, acoblat al suport.
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.
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.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen 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, amidada 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 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para
alumbrado público.
UNE-EN 60598-2-4:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 4: Luminarias
portátiles de uso general.
FG22TP1K TUB CORBABLE CORRUGAT POLIETILÈ,DOBLE CAPA,DN=160MM,40J,450N,CAN
PLEC

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 simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic o sense, amb cúpula reflectora o sense, amb
allotjament per a equip o sense, amb làmpada de vapor de sodi, acoblat al suport.
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.
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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.
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.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen 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, amidada 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 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para
alumbrado público.
UNE-EN 60598-2-4:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 4: Luminarias
portátiles de uso general.
FHGAU010 ARMARI PROTECCIÓ+CONTROL ENLLUM.PÚBLIC,3 SORTIDES,REG. NIVELL
PLEC

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 simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic o sense, amb cúpula reflectora o sense, amb
allotjament per a equip o sense, amb làmpada de vapor de sodi, acoblat al suport.
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.
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.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
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per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen 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, amidada 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 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para
alumbrado público.
UNE-EN 60598-2-4:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 4: Luminarias
portátiles de uso general.
FDK256F3 PERICÓ 38X38X55CM,G= 15CM,HM-20/P/20/I SOLERA MAÓ,S/LLIT SORRA
PLEC

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 simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic o sense, amb cúpula reflectora o sense, amb
allotjament per a equip o sense, amb làmpada de vapor de sodi, acoblat al suport.
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.
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.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen 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, amidada 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 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para
alumbrado público.
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FDKZ3159 BASTIMENT+TAPA P/PERICÓ SERV.,FOSA GRISA 420X420X40MM,COL.MORT.1:0,5:4
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per a pericó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col.locació del morter d'anivellament
- Col.locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col.locat ha de quedar ben assentat sobre les parets del pericó anivellades
prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i
mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
EGD1421E PIQUETA CONNEX.TERRA ACER,ESTÀND.,L=2500MM,D14,6MM,CLAV.TERR.
PLEC

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 simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic o sense, amb cúpula reflectora o sense, amb
allotjament per a equip o sense, amb làmpada de vapor de sodi, acoblat al suport.
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.
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.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen 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.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada 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 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para
alumbrado público.
UNE-EN 60598-2-4:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 4: Luminarias
portátiles de uso general.
FG22ÇD2K TUB CORBABLE CORRUGAT POLIETILÈ,DOBLE CAPA,DN=63MM,CONEX.SEMAFOR
PLEC

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 simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic o sense, amb cúpula reflectora o sense, amb
allotjament per a equip o sense, amb làmpada de vapor de sodi, acoblat al suport.
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.
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.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen 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, amidada 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 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para
alumbrado público.
UNE-EN 60598-2-4:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 4: Luminarias
portátiles de uso general.
FG22ÇH2K TUB CORBABLE CORRUGAT POLIETILÈ,DOBLE CAPA,DN=90MM,CONEX.X.EXIST
PLEC

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:
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- Llum simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic o sense, amb cúpula reflectora o sense, amb
allotjament per a equip o sense, amb làmpada de vapor de sodi, acoblat al suport.
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.
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.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen 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, amidada 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 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para
alumbrado público.
UNE-EN 60598-2-4:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 4: Luminarias
portátiles de uso general.
FFB1F425 TUB POLIETILÈ PE 100,DN=125MM,PN=10BAR,SÈRIE SDR 17,UNE-EN 12201-2,SOLDAT,DIFIC.MITJÀ,FONS RASA
PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la
col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats
superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de
servei fins a 40°C
- Polietilè extruït de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de
servei fins a 40°C
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures
fins a 40°C
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació
de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams
lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa i polietilè reticulat)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra
diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
L'assaig d'estanquitat ha d'estar fet segons la norma UNE-53-131.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior
del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin
fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
+---------------------------------------------------------+
¦
¦
Polietilè
¦
Polietilè
¦
¦
¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦
A 0°C
¦ <= 50 x Dn
¦
<= 40 x Dn
¦
¦
A 20°C
¦ <= 20 x Dn
¦
<= 15 x Dn
¦
+---------------------------------------------------------+
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si
l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella
elàstica.
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han
d'instal·lar dins d'una beina d'acer.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de
dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm
- Tub polietilè densitat baixa:
+-------------------------------------+
¦ DN ¦
Trams
¦
Trams
¦
¦ (mm) ¦
verticals ¦ horitzontals ¦
¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦------¦--------------¦---------------¦
¦ 16 ¦
310
¦
240
¦
¦ 20 ¦
390
¦
300
¦
¦ 25 ¦
490
¦
375
¦
¦ 32 ¦
630
¦
480
¦
¦ 40 ¦
730
¦
570
¦
¦ 50 ¦
820
¦
630
¦
¦ 63 ¦
910
¦
700
¦
+-------------------------------------+
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu
damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes
que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions
i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
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passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment
sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la
pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar
les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la
DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines
de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina.
FJS1U050 BOCA REG SOTERRADA,45MM FOSA REVESTIDA EPOXI,SORTIDA ROSCA TIPUS REUS,MUNTADA A PERICÓ D…
PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànigues de reg o
localització puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de la clau d'obertura.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament de la boca
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions
- Connexionat a la xarxa
- Prova de servei
- Col·locació de la tapa
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CONDICIONS GENERALS:
La carcassa i la tapa de fosa han de quedar anivellades entre elles i respecte al paviment.
La sortida de la carcassa ha de ser roscada o tipus Racor Barcelona
En el cos ha d'estar gravada la pressió de treball.
Es col·locaran en derivació sobre la xarxa principal.
La xarxa en la que s'instal·li la boca ha de ser autònoma de les xarxes de goteig, aspersió i
difusió.
La pressió de prova segons pressió nominal:
+---------------------------------------------+
¦ Pressió nominal (bar) ¦ Pressió prova (bar) ¦
¦-----------------------¦---------------------¦
¦
10
¦
>= 15
¦
+---------------------------------------------+
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada, han de ser estanques a la
pressió de treball.
La posició de la boca, ha de ser la reflectida per la DT o en el seu defecte, la indicada per la
DF.
S'ha de deixar connectada a la xarxa en condicions de funcionament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió.
Les boques de reg no han d'estar separades entre elles més de 50 m de distància.
S'ubicaran fora de les zones verdes i el més aprop possible d'aquestes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
FDKZHJB4 BASTIM.+TAPA FOS.DÚC.,P/PERICÓ SERV.,RECOLZADA,PAS ÚTIL 600X600MM,B125,COL.MORT.
PLEC

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 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
FN11D329 VÀLVULA COMPORTA+ROSCA,DN= 5",PN=10BAR,BRONZE,MUNT.PERICÓ CANAL.SOT.
PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Vàlvules de comporta manuals roscades o embridades, muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de l'interior del tubs i de les unions
- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat
- Connexió de la vàlvula als tubs
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
El volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la
pressió de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del
volant amb la mà.
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: ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla
horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el
centre del pericó.
La separació entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perque pugui girar el
cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin
col·locar i treure tots els cargols de les brides.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el
moment d'executar les unions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina.
FM213628 HIDRANT SOTERRAT,1X100MM,CONNEX.D=4",MUNT.EXT.
PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Hidrant.
S'han considerat els tipus següents:
- De columna seca
- De columna humida
- Soterrat en pericó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Hidrants de columna seca:
- Fixació de la columna a la base
- Connexió a la xarxa d'alimentació
- Recobriment de protecció de la part soterrada
Hidrants de columna humida:
- Fixació de la columna a la base.
- Connexió a la xarxa d'alimentació.
Hidrants soterrats en pericó:
- Fixació del conjunt al fons del pericó.
- Connexió a la xarxa d'alimentació.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
- Aplomat: <= 5 mm
HIDRANTS DE COLUMNA SECA:
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base.
Només ha de sobresortir del paviment el cos superior.
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La part soterrada ha de quedar protegida de la corrosió amb pintures, cintes asfàltiques, etc.,
que han de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra.
El maniguet de ruptura de l'eix d'accionament de la vàlvula de tancament, ha de quedar dins de
l'element intermedi.
El reblert immediat a la boca de buidatge cal que sigui porós, per a permetre l'absorció de
l'aigua evacuada.
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA:
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base.
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ:
L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar
fixat sòlidament al fons del pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de
condicions de la seva partida d'obra.
La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball.
Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació.
Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la 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.
FFB19495 TUB POLIETILÈ PE 100,DN=63MM,PN=10BAR,SÈRIE SDR 17,UNE-EN 12201-2,CONNECT.PRESSIÓ,DIFIC.MITJÀ,D…
PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la
col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats
superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de
servei fins a 40°C
- Polietilè extruït de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de
servei fins a 40°C
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures
fins a 40°C
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació
de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams
lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa i polietilè reticulat)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra
diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
L'assaig d'estanquitat ha d'estar fet segons la norma UNE-53-131.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior
del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin
fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.
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El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
+---------------------------------------------------------+
¦
¦
Polietilè
¦
Polietilè
¦
¦
¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦
A 0°C
¦ <= 50 x Dn
¦
<= 40 x Dn
¦
¦
A 20°C
¦ <= 20 x Dn
¦
<= 15 x Dn
¦
+---------------------------------------------------------+
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si
l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella
elàstica.
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han
d'instal·lar dins d'una beina d'acer.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de
dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm
- Tub polietilè densitat baixa:
+-------------------------------------+
¦ DN ¦
Trams
¦
Trams
¦
¦ (mm) ¦
verticals ¦ horitzontals ¦
¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦------¦--------------¦---------------¦
¦ 16 ¦
310
¦
240
¦
¦ 20 ¦
390
¦
300
¦
¦ 25 ¦
490
¦
375
¦
¦ 32 ¦
630
¦
480
¦
¦ 40 ¦
730
¦
570
¦
¦ 50 ¦
820
¦
630
¦
¦ 63 ¦
910
¦
700
¦
+-------------------------------------+
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu
damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes
que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions
i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment
sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la
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pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar
les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la
DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines
de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina.
ED5A1300 DRENATGE TUB CIRC.RANUR.PVC D=110MM
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Subministrament i col.locació de tub circular ranurat de PVC per a la protecció de bunera en
terrat de formigó lleuger d'argila expandida.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col.locació del tub
CONDICIONS GENERALS:
El tub col.locat ha d'estar vertical i a la rasant prevista a la D.T.
El tub ha d'envoltar la bunera i ha de quedar concèntric amb aquesta.
El drenatge acabat ha de funcionar correctament.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés constructiu.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
FJSBA110 ELECTROVÀLVULA P/REG,COS PVC,Q=0,50-34,0M3/H,P=1-10 BAR,SOLENOIDE 24V,PRESA 2'',INSTAL.LADA
PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Electrovàlvules reguladores de cabal roscades, muntades i connectades a la xarxa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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-

Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
Preparació de les unions
Connexió a la xarxa hidràulica de la vàlvula
Connexió a la xarxa elèctrica del solenoide
Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Es col·locarà en el pericó en que es conformi el by-pass conjuntament amb les claus de pas i
accessoris corresponents.
Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball.
L'aparell s'ha de deixar connectat a les xarxes hidràuliques i de control en condicions de
funcionament.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip o
bé amb sistemes aprovats pel fabricant.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el
moment d'executar les unions.
Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
UA400014 GOTEJADOR AUTONETEJANT, ANTIDRENANT I AUTOCOMPENSAT, AMB UN CABAL DE 8 L/H, INSERIT EN CAN…
PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements emissors d'aigua de baix cabal, en zones enjardinades,
canonades soterrades, per configurar sistemes de reg localitzat.
S'han considerat els següents tipus:
- Comptagotes integrats
- Comtagotes insertats (interlinea, autocompensants, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels emissors en el tub, en el seu cas
- Col·locació del tub en la rasa
- Preparació de les unions
- Connexionat a la xarxa
- Prova de servei

acoblats

o

integrats

en

CONDICIONS GENERALS:
La col·locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la DT i en el seu defecte,
la indicada per la DF.
La instal·lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que estaran
agrupats en pericó registrable: reductor de pressió, sistema de filtrat, vàlvula anti-retorn i
vàlvula de pas.
Els emissors seran autonetejables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La descàrrega i manipulació dels tubs i els accessoris s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Cada cop que s'interrompi el muntatge cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment
sobre el terreny.
L'extrem del tub s'ha de netejar i lubrificar abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
En tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha d'aplicar
un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
Per fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces
especials per col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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* UNE 68075:1986 Material de riego. Emisores. Requisitos y métodos de ensayo.
* UNE 68076:1989 Equipos para riego. Sistemas de Tuberías-Emisoras. Características generales y
métodos de ensayo.
UA400016 PROGRAMADOR DE REG AUTÒNOM DE PILES, TIPUS TBOSS O WVC, AMB COMANDAMENT PER CONSOLA D'I…
PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Programadors protegits amb caixa per instal·lacions de reg que governen l' obertura de les
electrovàlvules possibilitant l' automatització de la mateixa.
S' han considerat els següents tipus:
- Programadors electrònics.
- Programadors autònoms.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat a la xarxa en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
Cada element haurà de tenir una caixa de protecció estanca amb tancament de clau.
L' element serà de tipus professional i haurà d' estar homologat per Parcs i Jardins de
Barcelona, Institut Municipal.
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament o element fix en el que es col·loqui.
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil accés i que tingui suficient il·luminació.
La posició serà fixada a la DT
El programador, en el seu cas, quedarà connectat a la xarxa de subministrament elèctric de
titularitat pública, segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Es comprovarà el funcionament del programador i es farà una inspecció ocular per detectar
possibles defectes de fabricació, transport o manipulació.
Ha d'estar instal·lat el programa que ha d'executar.
Ha d'estar feta la prova de servei.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Nivell: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte.
La connexió amb la xarxa elèctrica es farà un cop tallat el corresponent subministrament.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
GG21RK1G TUB RÍGID PVC,DN=110MM,IMPACTE=12J,RESIST.COMPRESS.=250N,G=1,8MM,UNIÓ ENCOLADA+CANAL.SOT.
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Tub rígid no metàl.lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat a roscat o endollat.
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Muntat com a canalització soterrada
- Muntat superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- Estesa, fixació i curvat
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris
- Comprovació de la unitat d'obra
- Retirada de la obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament,
sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.
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.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal.lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.
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Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un
mateix sistema.
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
Sobre la canalització s'ha de col.locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica
(maons, plaques de formigó, etc.).
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.
Fondària de les rases: >= 40 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 20 cm
Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió
i sòlidament subjectes.
Distància entre les fixacions:
- Trams horitzontals: <= 60 cm
- Trams verticals: <= 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 25 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:
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm
- Penetració del tub dins les caixes: ± 2 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la
D.F.
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 D.T. del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col.locació.
La seva instal.lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., 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
REBT 2002 Real Decreto 842/2002
Electrotécnico de Baja Tensión.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de
generales.
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de
particulares para sistemas de tubos
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de
particulares para sistemas de tubos
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de
particulares para sistemas de tubos
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1:

Requisitos

tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
rígidos.
tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
curvables.
tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos
enterrados.

UA300024 RECOBRIMENT EXT.P/CANAL.TUB PVC.D20CM,45X40CM HM-20/P/20/I
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Recobriment exterior amb formigó per a la protecció de tubs de PVC.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície del tub
- Col.locació del formigó de protecció
- Cura del formigó de protecció
CONDICIONS GENERALS:
El recobriment acabat ha de tenir un gruix uniforme i ha de cobrir totalment la superfície
exterior dels tubs.
No ha de tenir discontinuïtats, esquerdes o defectes, com és ara disgregacions o buits.
Resistència característica estimada del formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck
Toleràncies d'execució:
- Gruix: ± 5%
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de l'aplicació del recobriment, s'ha de sanejar la superfície. Aquesta superfície no ha de
tenir pols, greixos, etc.
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
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El formigó s'ha de col.locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
S'inclou dins d'aquest criteri el treball de preparació de la superfície a cobrir.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
UA300025 PERICÓ 80X70X82CM,G= 15CM,HM-20/P/20/I SOLERA MAÓ,S/LLIT SORRA
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col.locat sobre llit de sorra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col.locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.
- Preparació per a la col.locació del marc de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T.
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.
Resistència característica estimada del formigó (Fest): >= 0,9 Fck
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera: ± 20 mm
- Aplomat de les parets: ± 5 mm
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal
- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de
manera que no es produeixin disgregacions.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
E612B51K PARET TANC.RECOLZADA,14CM,MAÓ CALAT,29X14X10CM,P/REVESTIR,COL.MORTER 1:2:10
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares
vistes, col.locades amb morter.
S'han considerat els elements següents:
- Peces ceràmiques
- Maons de morter de ciment
S'han considerat els tipus següents:
- Paret de tancament recolzada
- Paret de tancament passant
- Paret divisòria
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:
La paret ha de ser no estructural.
Ha de ser estable, plana i aplomada.
Les peces han d'estar col.locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la D.F. no fixa cap altra
condició.
Els maons ceràmics han de cavalcar, com a mínim, 1/4 del seu llarg menys un junt.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
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En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part
superior, si la D.F. no fixa altres condicions.
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la
modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts
singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la mateixa
modulació.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi
un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb
morter, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver
fet la paret.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
Regates:
- Pendent: >= 70°
- Fondària: <= 1/6 de l'amplària de la paret
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
- Parcials: ± 10 mm
- Extrems: ± 20 mm
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm
PARET DE CERÀMICA
Gruix dels junts:
+--------------------------------------------+
¦Acabat de la paret ¦Gruix dels junts (cm) ¦
¦--------------------¦-----------------------¦
¦Vista
¦
1
¦
¦Per a revestir
¦
1,2
¦
+--------------------------------------------+
Toleràncies d'execució:
- Planor i horitzontalitat de les filades:
+--------------------------------------------------------------+
¦Acabat de
¦Planor
¦
Horitzontalitat
¦
¦la paret
¦
¦
de les filades
¦
¦--------------¦-------------¦---------------------------------¦
¦Vista
¦ ± 5 mm/2 m ¦ ± 2 mm/m
± 15 mm/total ¦
¦Per revestir ¦± 10 mm/2 m ¦ ± 3 mm/m
± 15 mm/total ¦
+--------------------------------------------------------------+
PARET DE MAONS DE MORTER DE CIMENT:
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.
Gruix dels junts: 0,5 - 1 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades : ± 2 mm/m, ± 15 mm/total
PARET DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com
a màxim, si la D.F. no fixa cap altra condició.
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.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i
assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces s'han de col.locar enllardades i s'han d'assentar sobre un llit de morter.
PARET DE CERÀMICA:
Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni
cedeixin aigua al morter.
PARET DE MAONS DE MORTER DE CIMENT:
S'ha d'humitejar el maó per a col.locar només a la zona dels junts. Si el maó conté additiu
hidrofugant no s'ha d'humitejar.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PARET DE CERAMICA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100%
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.
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PARET DE MAONS DE MORTER DE CIMENT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100%
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
No hi ha normativa de compliment obligatori.
E81121D2 ARREBOSSAT BONA VISTA,VERT.INT., H<3M,MORTER CIMENT 1:6,REMOLINAT
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant,
aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb
morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.
S'han considerat els tipus següents:
- Arrebossat esquerdejat
- Arrebossat a bona vista
- Arrebossat reglejat
- Formació d'arestes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arrebossat esquerdejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Cura del morter
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Repassos i neteja final
Formació d'aresta:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de l'aresta
- Cura del morter
ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no
hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures,
forats o d'altres defectes.
Gruix de la capa:
- Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
- Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm
- Arrebossat amb morter porós drenant: 2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
- Distància entre mestres: <= 150 cm
Toleràncies d'execució per l'arrebossat:
+---------------------------------------------------------------------+
¦
Tipus
¦ Planor ¦Aplomat a cada planta¦
Nivell previst
¦
¦ arrebossat ¦ (mm/m) ¦en parament vertical ¦en parament horitzontal¦
¦
¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦-------------¦---------¦---------------------¦-----------------------¦
¦Esquerdejat ¦ ± 10
¦
¦
¦
¦A bona vista ¦ ± 5
¦
± 10
¦
± 10
¦
¦Reglejat
¦ ± 3
¦
± 5
¦
± 5
¦
+---------------------------------------------------------------------+
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de l'arrebossat: ± 2 mm
FORMACIÓ D'ARESTA:
Ha de ser recta i contínua.
Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.
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Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als
paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ARREBOSSAT:
S'han de col.locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin
l'execució del revestiment.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els
paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i
als racons.
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments,
cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre
els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els
paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la D.F.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o
s'hagi adormit.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARREBOSSAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2,00: No es dedueixen
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara
bastiments que s'hagin embrutat.
FORMACIÓ D'ARESTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
UA300027 BASTIMENT+TAPA P/PERICÓ SERV.,FOSA GRISA 940X840X70MM,COL.MORT.1:4
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per a pericó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col.locació del morter d'anivellament
- Col.locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col.locat ha de quedar ben assentat sobre les parets del pericó anivellades
prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i
mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
UA300026 PERICÓ 109X90X100CM,G= 15CM,HM-20/P/20/I SOLERA MAÓ,S/LLIT SORRA
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PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col.locat sobre llit de sorra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col.locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.
- Preparació per a la col.locació del marc de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T.
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.
Resistència característica estimada del formigó (Fest): >= 0,9 Fck
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera: ± 20 mm
- Aplomat de les parets: ± 5 mm
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal
- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de
manera que no es produeixin disgregacions.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
UA300028 BASTIMENT+TAPA P/PERICÓ SERV.,FOSA GRISA 1250X1060X80MM,COL.MORT.1:4
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per a pericó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col.locació del morter d'anivellament
- Col.locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col.locat ha de quedar ben assentat sobre les parets del pericó anivellades
prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i
mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
FBB11111 PLACA LÀM.REFLECT.NIVELL 1 INTENS. TRIANGULAR,COSTAT=70CM,FIX.MECÀNICAMENT
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
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S'han considerat els elements següents:
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació
- Plaques amb senyals d'informació
- Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal
- Caixetins de ruta
- Rètols
S'han considerat els llocs de col.locació següents:
- Vials públics
- Vials d'ús privat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària
CONDICIONS GENERALS:
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F.
Ha de resistir un esforç de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin
variacions de la seva orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 1°
VIALS PÚBLICS:
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.
Distància a la calçada: >= 50 cm
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes
UNE 135-312 i UNE 135-314.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I
CAIXETINS DE RUTA:
Unitat de quantitat realment col.locada a l'obra segons les especificacions de la D.T., i
aprovada per la D.F.
RÈTOLS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb
les esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-1989,
BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139
del 11-6-2002).
8.1-IC 2000 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización
Vertical, de la Instrucción de Carreteras.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
FBB21201 PLACA LÀM.REFLECT.NIVELL 1 INTENS.,60X60CM,FIX.MECÀNICAMENT
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els elements següents:
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació
- Plaques amb senyals d'informació
- Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal
- Caixetins de ruta
- Rètols
S'han considerat els llocs de col.locació següents:
- Vials públics
- Vials d'ús privat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària
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CONDICIONS GENERALS:
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F.
Ha de resistir un esforç de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin
variacions de la seva orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 1°
VIALS PÚBLICS:
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.
Distància a la calçada: >= 50 cm
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes
UNE 135-312 i UNE 135-314.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I
CAIXETINS DE RUTA:
Unitat de quantitat realment col.locada a l'obra segons les especificacions de la D.T., i
aprovada per la D.F.
RÈTOLS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb
les esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-1989,
BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139
del 11-6-2002).
8.1-IC 2000 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización
Vertical, de la Instrucción de Carreteras.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
FBB11251 PLACA LÀM.REFLECT.NIVELL 1 INTENS.,CIRC.,D=60CM,FIX.MECÀNICAMENT
PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els elements següents:
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació
S'han considerat els llocs de col·locació següents:
- Vials públics
- Vials d'ús privat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària
CONDICIONS GENERALS:
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de resistir un esforç de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin
variacions de la seva orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 1°
VIALS PÚBLICS:
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.
Distància a la calçada: >= 50 cm
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes
UNE 135312 i UNE 135314.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I
CAIXETINS DE RUTA:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada
per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y
sistemas de contención de vehículos.
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical,
de la Instrucción de Carreteras.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
FBBZ1120 SUPORT RECT.,TUB ACER GALV.80X40X2MM,FORMIGONAT
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col.locats en la seva posició
definitiva.
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Col.locat clavat a terra
- Col.locat formigonat a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col.locat clavat:
- Replanteig
- Clavat del suport
Col.locat formigonat:
- Replanteig
- Preparació del forat o encofrat del dau
- Col.locació del suport i apuntalament
- Formigonat del dau
- Retirada de l'apuntalament provisional
CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la D.T., amb les correccions de
replanteig aprovades per la D.F.
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li
correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment.
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que
li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada.
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats al centre
de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui.
Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la
posició correcta.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 5 cm
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm
- Verticalitat: ± 1°
COL.LOCAT FORMIGONAT:
Resistència a la compressió del formigó als 28 dies: >= 0,9 x 125 kp/cm2
Fondària d'ancoratge: > 40 cm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de col.locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la D.F.
COL.LOCAT CLAVAT:
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si
tornant-lo a clavar.

no

és

treient-lo

i

COL.LOCAT FORMIGONAT:
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.
El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment.
No s'ha de col.locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària realment col.locat d'acord amb les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb
les esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-1989,
BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139
del 11-6-2002).
FBA1E110 PINTAT FAIXA CONTÍNUA 30CM,REFLECTORA,MÀQUINA
PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal.
S'han considerat les marques següents:
- Marques longitudinals
- Marques transversals
- Marques superficials
S'han considerat els tipus de marques següents:
- Reflectants
- No reflectants
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:
- Vials públics
- Vials privats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja i acondicionament del paviment
- Aplicació de la pintura
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge
CONDICIONS GENERALS:
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT.
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103.
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436.
Dosificació de pintura: 720 g/m2
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 3 cm
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12%
MARQUES REFLECTANTS:
Dosificació de microesferes de vidre:

480 g/m2

CARRETERES:
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1): >= 0,45
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- 30 dies: >= 300 mcd/lx m2
- 180 dies: >= 200 mcd/lx m2
- 730 dies: >= 100 mcd/lx m2
- Color groc: >= 150 mcd/lx m2
Factor de luminància (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- Sobre paviment bituminós: >= 0,30
- Sobre paviment de formigó: >= 0,40
- Color groc: >= 0,20

1,7

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:
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.
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
inclinades.
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints 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'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
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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 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
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i
les senyalitzacions auxiliars.
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i
completament seca.
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions
alcalines.
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura,
s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient.
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats
per al curat del formigó.
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura,
utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent.
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF.
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa
al terreny.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.
MARQUES SUPERFICIALS:
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície
circumscrita al conjunt de la marca pintada.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y
sistemas de contención de vehículos.
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la
Instrucción de carreteras.
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales
aplicadas sobre la calzada.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:
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 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC:
Señalización de Obras.
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FBA21111 PINTAT FAIXA TRANSV.DISCONTÍNUA 50CM 0,5/0,5,REFLECTORA,MÀQUINA
PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal.
S'han considerat les marques següents:
- Marques longitudinals
- Marques transversals
- Marques superficials
S'han considerat els tipus de marques següents:
- Reflectants
- No reflectants
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:
- Vials públics
- Vials privats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja i acondicionament del paviment
- Aplicació de la pintura
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge
CONDICIONS GENERALS:
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT.
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103.
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436.
Dosificació de pintura: 720 g/m2
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 3 cm
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12%
MARQUES REFLECTANTS:
Dosificació de microesferes de vidre:

480 g/m2

CARRETERES:
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1): >= 0,45
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- 30 dies: >= 300 mcd/lx m2
- 180 dies: >= 200 mcd/lx m2
- 730 dies: >= 100 mcd/lx m2
- Color groc: >= 150 mcd/lx m2
Factor de luminància (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- Sobre paviment bituminós: >= 0,30
- Sobre paviment de formigó: >= 0,40
- Color groc: >= 0,20

1,7

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:
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.
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
inclinades.
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints 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'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 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
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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
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i
les senyalitzacions auxiliars.
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i
completament seca.
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions
alcalines.
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura,
s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient.
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats
per al curat del formigó.
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura,
utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent.
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF.
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa
al terreny.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.
MARQUES SUPERFICIALS:
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície
circumscrita al conjunt de la marca pintada.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y
sistemas de contención de vehículos.
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la
Instrucción de carreteras.
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales
aplicadas sobre la calzada.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:
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 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC:
Señalización de Obras.
FBA31110 PINTAT FAIXES SUPERFICIALS,REFLECTORA,MÀQ.ACCIONAMENT MANUAL
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal.
S'han considerat les marques següents:
- Marques longitudinals
- Marques transversals
- Marques superficials
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S'han considerat els tipus de marques següents:
- Reflectants
- No reflectants
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:
- Vials públics
- Vials privats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja i acondicionament del paviment
- Aplicació de la pintura
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge
CONDICIONS GENERALS:
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la D.T.
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103.
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436.
Dosificació de pintura: 720 g/m2
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 3 cm
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12%
MARQUES REFLECTANTS:
Dosificació de microesferes de vidre: 480 g/m2
CARRETERES:
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1): 1,7
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1): >= 0,45
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- 30 dies: >= 300 mcd/lx m2
- 180 dies: >= 200 mcd/lx m2
- 730 dies: >= 100 mcd/lx m2
- Color groc: >= 150 mcd/lx m2
Factor de luminància (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- Sobre paviment bituminós: >= 0,30
- Sobre paviment de formigó: >= 0,40
- Color groc: >= 0,20
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:
No se 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.
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
inclinades.
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints 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'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 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
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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
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.
Abans de començar les feines, la D.F. ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit
i les senyalitzacions auxiliars.
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i
completament seca.
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions
alcalines.
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura,
s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient.
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats
per al curat del formigó.
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura,
utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent.
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la D.F.
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:
m de llargària pintat, d'acord amb les especificacions de la D.T. i mesurat per l'eix de la
faixa al terreny.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.
MARQUES SUPERFICIALS:
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la D.T., mesurant la superfície
circumscrita al conjunt de la marca pintada.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb
les esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-1989,
BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139
del 11-6-2002).
8.2-IC 1987 Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras.
8.2-IC Marcas viales.
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales
aplicadas sobre la calzada.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras
8.3.-IC: Señalización de Obras.
FQ211112 PAPERERA TRABUCABLE,D=31CM,PLANXA PINT.,ANC.2 DAUS FORM.30X30X30CM
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dos daus de formigó.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Formigonament dels daus d'ancoratge
- Ancoratge de la paperera
CONDICIONS GENERALS:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Un cop col.locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Alçària de la paperera: 80 cm
Ancoratge del braç de suport: >= 15 cm
Dimensions dels daus: >= 30 x 30 x 30 cm
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 20 mm
- Verticalitat: ± 10 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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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 amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
UJP010 LLEDONER (CELTIS AUSTRALIS), SUBMINISTRAT EN CONTENIDOR.
PLEC

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:
- Barreges de cespitoses
- Arbres
- Arbusts
- Palmeres i palmiformes
- Coníferes i resinoses
- Plantes de temporada
- Planta vivaç de fulla caduca o persistent
- Plantes crasses o suculentes
- Plantes aquàtiques
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- Barreges de cespitoses
- En barreja de llavors
- En pa d'herba
- En esqueix
- Palmeres, palmiformes, coníferes i resinoses:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Arbres
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- Arbusts
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
- Planta vivaç de fulla caduca o persistent
- En contenidor
- Amb l'arrel nua
- En bulbs
- En safates
- En llavors
- En esqueix
- En pa d'herba
- Planta crassa suculenta o aqüàtica:
- En contenidor
- Amb l'arrel nua
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Barreges de cespitoses
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
- Emmagatzematge provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu
en bones condicions
- Arbres, arbusts i plantes:
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
- 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
CONDICIONS GENERALS:
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació.
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:
Les llavors s'han de rebre envasades i etiquetades amb el nom i número del productor autoritzat,
nom botànic de l'espècie vegetal, puresa, poder germinatiu i pes.
CESPITOSES EN PA D'HERBA O ESQUEIX:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Han de presentar un pa de terra compacte i molt travat per les arrels de manera uniforme en tota
la superfície, especialment a les vores.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES:
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L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
L'alçària de les espècies vegetals correspon:
- En palmeres i palmíferes: a la distància des del coll de l'arrel fins al punt d'inserció dels
palmons
- En arbres i arbusts: a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al
mateix
La circumferència dels arbres correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.
La Palmera i la Washingtonia s'han de presentar amb les fulles lligades i les exteriors
retallades.
L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra, en el seu cas, proporcionats
a la seva part aèria.
La planta no ha de presentar símptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin les plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.
El pa de terra ha de ser compacte i ple d'arrels secundàries.
SUBMINISTRAMENT EN BULB:
El bulb o rizoma ha de tenir la mida i l'estructura adient per a poder desenvolupar-se i
germinar per ell mateix.
El bulb o rizoma, un cop feta la seva manipulació d'extracció, ja sigui del terreny o de la seva
base o mare, s'ha de conservar de manera que no comenci l'arrelament i la germinació i, per
tant, la seva despesa de reserves alimentàries, abans de ser plantat.
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundàries,
proporcionat a la seva part aèria.
Quan és protegit amb malla metàl·lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra.
Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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, cubrint-la amb palla, sauló o algun material porós que
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions pel vent fort i el sol
directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar inmediatament, s'ha de
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
Quan el subministrament és amb pans d'herba, aquests s'han de descarregar a la zona a cubrir i
s'han de posar el mateix dia.
En el transport de les palmeres i palmiformes s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol
sobre la part aèria, i sobre la part radical si el pa de terra no té protecció.
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:
S'ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant presència d'arrels
secundàries.
Quan es subministran arbres, arbusts i plantes aquàtiques, aquests han d'anar desprovistos de
fullatge i amb una esporgada de la part aèria proporcional a la part radicular.
SUBMINISTRAMENT EN ESQUEIX:
S'ha d'evitar que l'esqueix perdi la seva humitat durant el seu transport i la seva manipulació.
S'ha de col·locar dins d'envoltats de plàstic o en unitats nebulitzadores.
Si no es pot plantar immediatament s'ha de mantenir amb les condicions d'humitat adequades.
BARREJA CESPITOSES EN ESQUEIX:
Els esqueixos s'han de confeccionar a partir de les gleves.
Només es pot portar a peu d'obra la quantitat de gleves per a confeccionar els esquixos que es
puguin plantar en una jornada.
PA D'HERBA:
Només es pot portar a peu d'obra la quantitat que es pugui plantar en una jornada.
Quan és subministrat en rotlles, no s'han d'apilar més de cinc alçades i s'han de col·locar
creuats per capes.
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:
Si no es sembra inmediatament s'ha
atmosfèriques, sec i ventilat.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR, PA DE TERRA, EN SAFATES, EN BULB O AMB L'ARREL NUA:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
SUBMINISTRAMENT EN LLAVORS:
kg mesurats segons les especificacions de la DT.
SUBMINISTRAMENT EN PA D'HERBA O EN ESQUEIX:
PROJ. URBANITZ. PMU-6 MOLLERUSSA

Pàgina 84

Plec de condicions tècniques
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Qualitat general.
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 Tecnológiques 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.
BARREJA CESPITOSES:
* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques
vegetal. Sembres i gespes.
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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.
UJP010b ACER CAMPESTRE "QUEEN ELIZABETH", SUBMINISTRAT EN CONTENIDOR.
PLEC

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:
- Barreges de cespitoses
- Arbres
- Arbusts
- Palmeres i palmiformes
- Coníferes i resinoses
- Plantes de temporada
- Planta vivaç de fulla caduca o persistent
- Plantes crasses o suculentes
- Plantes aquàtiques
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- Barreges de cespitoses
- En barreja de llavors
- En pa d'herba
- En esqueix
- Palmeres, palmiformes, coníferes i resinoses:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Arbres
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- Arbusts
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
- Planta vivaç de fulla caduca o persistent
- En contenidor
- Amb l'arrel nua
- En bulbs
- En safates
- En llavors
- En esqueix
- En pa d'herba
- Planta crassa suculenta o aqüàtica:
- En contenidor
- Amb l'arrel nua
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Barreges de cespitoses
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
- Emmagatzematge provisional, en el seu cas
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- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu
en bones condicions
- Arbres, arbusts i plantes:
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
- 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
CONDICIONS GENERALS:
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació.
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:
Les llavors s'han de rebre envasades i etiquetades amb el nom i número del productor autoritzat,
nom botànic de l'espècie vegetal, puresa, poder germinatiu i pes.
CESPITOSES EN PA D'HERBA O ESQUEIX:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Han de presentar un pa de terra compacte i molt travat per les arrels de manera uniforme en tota
la superfície, especialment a les vores.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
L'alçària de les espècies vegetals correspon:
- En palmeres i palmíferes: a la distància des del coll de l'arrel fins al punt d'inserció dels
palmons
- En arbres i arbusts: a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al
mateix
La circumferència dels arbres correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.
La Palmera i la Washingtonia s'han de presentar amb les fulles lligades i les exteriors
retallades.
L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra, en el seu cas, proporcionats
a la seva part aèria.
La planta no ha de presentar símptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin les plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.
El pa de terra ha de ser compacte i ple d'arrels secundàries.
SUBMINISTRAMENT EN BULB:
El bulb o rizoma ha de tenir la mida i l'estructura adient per a poder desenvolupar-se i
germinar per ell mateix.
El bulb o rizoma, un cop feta la seva manipulació d'extracció, ja sigui del terreny o de la seva
base o mare, s'ha de conservar de manera que no comenci l'arrelament i la germinació i, per
tant, la seva despesa de reserves alimentàries, abans de ser plantat.
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundàries,
proporcionat a la seva part aèria.
Quan és protegit amb malla metàl·lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra.
Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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, cubrint-la amb palla, sauló o algun material porós que
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions pel vent fort i el sol
directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar inmediatament, s'ha de
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
Quan el subministrament és amb pans d'herba, aquests s'han de descarregar a la zona a cubrir i
s'han de posar el mateix dia.
En el transport de les palmeres i palmiformes s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol
sobre la part aèria, i sobre la part radical si el pa de terra no té protecció.
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:
S'ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant presència d'arrels
secundàries.
Quan es subministran arbres, arbusts i plantes aquàtiques, aquests han d'anar desprovistos de
fullatge i amb una esporgada de la part aèria proporcional a la part radicular.
SUBMINISTRAMENT EN ESQUEIX:
S'ha d'evitar que l'esqueix perdi la seva humitat durant el seu transport i la seva manipulació.
S'ha de col·locar dins d'envoltats de plàstic o en unitats nebulitzadores.
Si no es pot plantar immediatament s'ha de mantenir amb les condicions d'humitat adequades.
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BARREJA CESPITOSES EN ESQUEIX:
Els esqueixos s'han de confeccionar a partir de les gleves.
Només es pot portar a peu d'obra la quantitat de gleves per a confeccionar els esquixos que es
puguin plantar en una jornada.
PA D'HERBA:
Només es pot portar a peu d'obra la quantitat que es pugui plantar en una jornada.
Quan és subministrat en rotlles, no s'han d'apilar més de cinc alçades i s'han de col·locar
creuats per capes.
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:
Si no es sembra inmediatament s'ha
atmosfèriques, sec i ventilat.
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protegit

de
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR, PA DE TERRA, EN SAFATES, EN BULB O AMB L'ARREL NUA:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
SUBMINISTRAMENT EN LLAVORS:
kg mesurats segons les especificacions de la DT.
SUBMINISTRAMENT EN PA D'HERBA O EN ESQUEIX:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Qualitat general.
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 Tecnológiques 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.
BARREJA CESPITOSES:
* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques
vegetal. Sembres i gespes.
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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.
HQU1531A MÒDUL PREFAB.,SANIT.3,7X2,3X2,3M,INST.LAMPIST.,INST.ELÈC.
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
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
incloure-hi 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:
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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.
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 D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
REAL DECRETO 486/1997 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 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 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 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 25/3/1998 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 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
ORDEN 20/5/1952 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 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad
en la indústria de la edificación
NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica de
la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación.
NTE-QTG/1976 Cubiertas: TEJADOS GALVANIZADOS
HQU1A50A MÒDUL PREFAB.,VESTIDOR8,2X2,5X2,3M,INST.ELÈC.
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
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
incloure-hi 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,
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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.
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 D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
REAL DECRETO 486/1997 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 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 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 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 25/3/1998 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 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
ORDEN 20/5/1952 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 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad
en la indústria de la edificación
NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica de
la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación.
NTE-QTG/1976 Cubiertas: TEJADOS GALVANIZADOS
HQU1H53A MÒDUL PREFAB.,MENJADOR6X2,3X2,6M,INST.LAMPIST.,INST.ELÈC.
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
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
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incloure-hi 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.
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 D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
REAL DECRETO 486/1997 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 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 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 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 25/3/1998 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 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
ORDEN 20/5/1952 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 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad
en la indústria de la edificación
NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica de
la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación.
NTE-QTG/1976 Cubiertas: TEJADOS GALVANIZADOS
HBBAF004 SENYAL ADVERT.NORMALITZ.,PICTOGR.NEGRE S/GROC,TRIANGULAR,CANTELL NEG.,COST.MAJOR 41CM,CA…
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Una senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una
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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 R.D. 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 tercers 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 adequats 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 si.
Nota:: En aquest punt val la pena 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.
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:
- 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.
- 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 inclinades.
- El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc.
- Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints 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'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 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 lla 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
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Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T.
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 D.G.T.
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'emprador.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda 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
BASTIDOR, PLAQUES I SENYALS:
Unitat de quantitat instal.lada a la'obra d'acorda amb la D.T.
SUPORT RECTANGULAR D'ACER:
m de llargària mesurat segons especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
REAL DECRETO 485/1997 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 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.
8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras
8.3.-IC: Señalización de Obras.
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización.
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la
Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios.
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, 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.
HBBAB115 SENYAL OBLIG.NORMALITZ.,PICTOGR.BLANC S/BLAU FORMA CIRC.,CANTELL BLANC,D=29CM,CARTELL EXP…
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Una 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 R.D. 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 tercers 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 adequats 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 si.
Nota:: En aquest punt val la pena 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.
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:
- No s' iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent
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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.
- 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 inclinades.
- El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc.
- Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints 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'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 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 lla 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 D.G.T.
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 D.G.T.
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'emprador.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda 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
BASTIDOR, PLAQUES I SENYALS:
Unitat de quantitat instal.lada a la'obra d'acorda amb la D.T.
SUPORT RECTANGULAR D'ACER:
m de llargària mesurat segons especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
REAL DECRETO 485/1997 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 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.
8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras
8.3.-IC: Señalización de Obras.
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización.
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la
Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios.
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
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Electrotécnico de Baja Tensión.
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, 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.
HBBAA005 SENYAL PROHIB.NORMALITZ.,PICTOGR.NEGRE S/BLANC FORMA CIRC.,CANTELL+BANDA TRANSV.DESC.ES…
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Una 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 R.D. 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 tercers 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 adequats 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 si.
Nota:: En aquest punt val la pena 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.
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:
- 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.
- 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 inclinades.
- El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc.
- Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints 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'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 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 lla 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:
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- 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 D.G.T.
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 D.G.T.
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'emprador.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda 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
BASTIDOR, PLAQUES I SENYALS:
Unitat de quantitat instal.lada a la'obra d'acorda amb la D.T.
SUPORT RECTANGULAR D'ACER:
m de llargària mesurat segons especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
REAL DECRETO 485/1997 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 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.
8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras
8.3.-IC: Señalización de Obras.
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización.
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la
Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios.
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, 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.
HBBAC005 SENYAL INDICATIVA UBICACIÓ EXT.INC.,NORMALITZ.,PICTOGR.BLANC S/VERMELL,FORMA RECTANG/QUAD…
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Una 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 R.D. 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.
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: En aquelles obres en les quals la intrusió de tercers 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 adequats 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 si.
Nota:: En aquest punt val la pena 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.
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:
- 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.
- 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 inclinades.
- El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc.
- Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints 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'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 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 lla 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 D.G.T.
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 D.G.T.
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'emprador.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda 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
BASTIDOR, PLAQUES I SENYALS:
Unitat de quantitat instal.lada a la'obra d'acorda amb la D.T.
SUPORT RECTANGULAR D'ACER:
m de llargària mesurat segons especificacions de la D.T.
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
REAL DECRETO 485/1997 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 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.
8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras
8.3.-IC: Señalización de Obras.
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización.
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la
Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios.
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, 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.
H1411111 CASC SEGURETAT,P/ÚS NORMAL,CONTRA COPS,POLIETILÈ,P<=400G,UNE EN 812
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col.locat sobre llit de sorra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col.locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.
- Preparació per a la col.locació del marc de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T.
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.
Resistència característica estimada del formigó (Fest): >= 0,9 Fck
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera: ± 20 mm
- Aplomat de les parets: ± 5 mm
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal
- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de
manera que no es produeixin disgregacions.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
H1431101 PROTECTOR AUDITIU TAP ESCUMA,UNE EN 352-2/UNE EN 458
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col.locat sobre llit de sorra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col.locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.
- Preparació per a la col.locació del marc de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T.
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
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El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.
Resistència característica estimada del formigó (Fest): >= 0,9 Fck
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera: ± 20 mm
- Aplomat de les parets: ± 5 mm
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal
- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de
manera que no es produeixin disgregacions.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
H1451110 GUANTS P/ÚS GRAL.,PELL+COTÓ,SUBJ.CANELL
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col.locat sobre llit de sorra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col.locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.
- Preparació per a la col.locació del marc de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T.
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.
Resistència característica estimada del formigó (Fest): >= 0,9 Fck
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera: ± 20 mm
- Aplomat de les parets: ± 5 mm
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal
- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de
manera que no es produeixin disgregacions.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
H1462241 PARELLA BOTES SEGURETAT,RESIST.HUMIT.,PELL RECTIF.,SOLA ANTILLISC.ANTIEST.,PUNTE.MET.
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col.locat sobre llit de sorra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col.locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.
- Preparació per a la col.locació del marc de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T.
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
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Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.
Resistència característica estimada del formigó (Fest): >= 0,9 Fck
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera: ± 20 mm
- Aplomat de les parets: ± 5 mm
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal
- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de
manera que no es produeixin disgregacions.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
H1461120 PARELLA BOTES AIGUA,PVC,MITJA CANYA
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col.locat sobre llit de sorra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col.locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.
- Preparació per a la col.locació del marc de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T.
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.
Resistència característica estimada del formigó (Fest): >= 0,9 Fck
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera: ± 20 mm
- Aplomat de les parets: ± 5 mm
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal
- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de
manera que no es produeixin disgregacions.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
H1481131 GRANOTA TREBALL,POLIÈST./COTÓ,BUTXA.EXT.
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col.locat sobre llit de sorra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col.locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.
- Preparació per a la col.locació del marc de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T.
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Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.
Resistència característica estimada del formigó (Fest): >= 0,9 Fck
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera: ± 20 mm
- Aplomat de les parets: ± 5 mm
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal
- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de
manera que no es produeixin disgregacions.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
H1485800 ARMILLA P/SENYALIS.,TIRES REFLECT.CINT./PIT/ESQU.,UNE EN 471
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col.locat sobre llit de sorra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col.locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.
- Preparació per a la col.locació del marc de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T.
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.
Resistència característica estimada del formigó (Fest): >= 0,9 Fck
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera: ± 20 mm
- Aplomat de les parets: ± 5 mm
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal
- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de
manera que no es produeixin disgregacions.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
H1454420 GUANTS ANTIHUMITAT,NEOP.S/SUP.+COTÓ,MANIG.<1/2AVANTB.
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col.locat sobre llit de sorra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col.locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.
- Preparació per a la col.locació del marc de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
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La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T.
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.
Resistència característica estimada del formigó (Fest): >= 0,9 Fck
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera: ± 20 mm
- Aplomat de les parets: ± 5 mm
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal
- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de
manera que no es produeixin disgregacions.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
H1441201 MASCARETA AUTOFILTRANT C/POLSIM+VAP.TÒX.,UNE EN 405
PLEC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col.locat sobre llit de sorra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col.locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.
- Preparació per a la col.locació del marc de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T.
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.
Resistència característica estimada del formigó (Fest): >= 0,9 Fck
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera: ± 20 mm
- Aplomat de les parets: ± 5 mm
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal
- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de
manera que no es produeixin disgregacions.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
H15A0003 SENYAL ACÚSTICA MARXA ENRERA
PLEC

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
PROJ. URBANITZ. PMU-6 MOLLERUSSA

Pàgina 101

Plec de condicions tècniques
- 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
- 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 la 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 de 1,5 kN/m.
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:
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
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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
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 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación
de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
estados miembros sobre máquinas.
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 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE,
sobre máquinas.
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.
H15A2015 LLUMENERA SENYAL.MAQU.MOVIM.,AMBRE
PLEC

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:
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- 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
- 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 la 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 de 1,5 kN/m.
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:
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.
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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
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 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación
de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
estados miembros sobre máquinas.
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 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE,
sobre máquinas.
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.
H15Z1003 REUNIÓ COMITÈ S/S 6 PERS.
PLEC

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
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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
- 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 la 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 de 1,5 kN/m.
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:
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
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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
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 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación
de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
estados miembros sobre máquinas.
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 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE,
sobre máquinas.
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.
H15Z1004 FORMACIÓ SEG.SALUT
PLEC

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
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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
- 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 la 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 de 1,5 kN/m.
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:
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
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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
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 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación
de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
estados miembros sobre máquinas.
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 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE,
sobre máquinas.
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.
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AMIDAMENTS

Toni Bosch Miquel, Arquitecte

1 DEMOLICIONS I RESTITUCIONS
Nº

Ut

Descripció

Amidament

1.1

M2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Uts.

1.2

M2

Uts.
1
1
Uts.
XARXA ELECTRICITAT
c/ Dr. Josep Lluch
Cruïlla -semàfor-

M3

1
1

Uts.

M3

1

Uts.
1
Uts.
XARXA ELECTRICITAT
c/ Dr. Josep Lluch
Cruïlla -semàfor-

M3

Subtotal

95,450
95,450

95,450

Total m2 :

95,450

Llargada Amplada
2,50
5,00

2,50
1,50

Llargada Amplada
8,00
9,00

Alçada

Parcial

Subtotal

6,250
7,500
Alçada

0,70
0,40

13,750

13,750

Parcial

Subtotal

5,600
3,600
9,200

9,200

22,950
Total m2 :

22,950
22,950

Llargada Amplada
2,50

2,50

Alçada

Parcial

1,80

11,250

Subtotal

11,250

11,250

Total m3 :

11,250

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb
compressor

XARXA SANEJAMENT
c/ Dr. Josep Lluch

1.5

Parcial

Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans
mecànics

XARXA SANEJAMENT
c/ Dr. Josep Lluch

1.4

Alçada

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

XARXA SANEJAMENT
c/ Dr. Josep Lluch

1.3

Llargada Amplada

95,45

vorera existent

1
1

Llargada Amplada
5,00

1,50

Llargada Amplada
8,00
9,00

0,70
0,40

Alçada

Parcial

1,60

12,000

Subtotal

12,000

12,000

Alçada

Parcial

Subtotal

1,00
0,45

5,600
1,620
7,220

7,220

19,220
Total m3 :

19,220
19,220

Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 20 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans
mecànics
Uts.

vorera existent

Uts.
XARXA SANEJAMENT
c/ Dr. Josep Lluch

1
1
Uts.

XARXA ELECTRICITAT
c/ Dr. Josep Lluch
Cruïlla -semàfor-

50% esponjament

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

0,20

19,090
19,090

19,090

Alçada

Parcial

Subtotal

2,50
1,50

1,80
1,60

11,250
12,000
23,250

23,250

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

1,00
0,45

5,600
1,620

95,45

1
1
1,5

Llargada Amplada
2,50
5,00

8,00
9,00

0,70
0,40

Subtotal

7,220

7,220

49,560

74,340

1 DEMOLICIONS I RESTITUCIONS
Nº

Ut

Descripció

Amidament
Total m3 :

1.6

M3

74,340

Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una densitat superior a 1,45
t/m3
Uts.

vorera existent

1
1
Uts.

XARXA ELECTRICITAT
c/ Dr. Josep Lluch
Cruïlla -semàfor-

50% esponjament

Alçada

Parcial

0,20

19,090
19,090

19,090

Alçada

Parcial

Subtotal

2,50
1,50

1,80
1,60

11,250
12,000
23,250

23,250

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

1,00
0,45

5,600
1,620

95,45
Uts.

XARXA SANEJAMENT
c/ Dr. Josep Lluch

Llargada Amplada

1
1
1,5

Llargada Amplada
2,50
5,00

8,00
9,00

0,70
0,40

Subtotal

7,220

7,220

49,560
Total m3 :

74,340
74,340

2 MOVIMENT DE TERRES
Nº

Ut

Descripció

Amidament

2.1

M2

Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
Uts.
1

total solar

2.2

M3

Uts.

M3

6,67
5,09
4,19
4,17
4,52
5,64
5,5
5,99
7,11
4,65
4,78
3,96

Uts.

M3

Parcial

Subtotal

2.344,000
2.344,000

2.344,000

Total m2 :

2.344,000

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

133,400
101,800
83,800
83,400
90,400
112,800
110,000
119,800
142,200
93,000
95,600
79,200
1.245,400

1.245,400

Total m3 :

1.245,400

Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 95% del PM

CARRER RONDA DE PONENT
perfil 1
perfil 2
perfil 3
perfil 4
perfil 5
perfil 6
perfil 7
perfil 8
perfil 9
perfil 10
perfil 11
perfil 12

2.4

Alçada

2.344,00

Subministrament de terra seleccionada d'aportació

CARRER RONDA DE PONENT
perfil 1
perfil 2
perfil 3
perfil 4
perfil 5
perfil 6
perfil 7
perfil 8
perfil 9
perfil 10
perfil 11
perfil 12

2.3

Llargada Amplada

6,67
5,09
4,19
4,17
4,52
5,64
5,5
5,99
7,11
4,65
4,78
3,96

Llargada Amplada

Alçada

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

Parcial

Subtotal

133,400
101,800
83,800
83,400
90,400
112,800
110,000
119,800
142,200
93,000
95,600
79,200
1.245,400

1.245,400

Total m3 :

1.245,400

Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics
Uts.

XARXA SANEJAMENT. RESIDUALS
Carrer Dr. Josep Lluch

1
Uts.

XARXA SANEJAMENT. PLUVIALS
Carrer Ronda de Ponent

1
1
1
1
1
1
1
Uts.

XARXA ENLLUMENAT
pous lluminàries

4
9
19

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

1,20

1,60

2,304
2,304

2,304

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
3,00

1,22
1,33
1,28
1,22
1,05
1,03
1,37

1,757
1,915
1,843
1,757
1,512
1,483
12,330
22,597

22,597

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

1,00
0,85
0,65

2,250
2,314
2,501

1,20

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
3,00

0,75
0,55
0,45

0,75
0,55
0,45

Subtotal

2 MOVIMENT DE TERRES
Nº

2.5

Ut

M3

Descripció

Amidament

Uts.
1
Uts.
XARXA SANEJAMENT. PLUVIALS
Carrer Ronda de Ponent

Embornals

1
1
1
1
1
1
1
6
4
Uts.

XARXA AIGUA POTABLE I INCENDIS
Carrer Ronda de Ponent

1
Uts.

XARXA DE REG
Carrer Ronda de Ponent

1
Uts.

XARXA ELECTRICITAT
Carrer Dr. Josep Lluch
Carrer Ronda de Ponent

1
1
Uts.

XARXA ENLLUMENAT
Carrer Dr. Josep Lluch
Carrer Ronda de Ponent

1
1
1
19
6
13
Uts.

XARXA DE TELEFONIA
Connexió amb xarxa existent
Arqueta D - arqueta H
Arqueta H - futur RITI residencial

M3

1
1
1

Uts.

M3

31,966
Total m3 :

31,966
31,966

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

1,00

1,30

12,389
12,389

12,389

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,60
0,60

1,05
1,08
0,97
0,93
0,96
0,95
1,07
1,00
1,00

79,391
83,560
68,511
65,407
64,925
39,653
3,959
7,200
10,680
423,286

423,286

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

0,60

0,74

115,875
115,875

115,875

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

0,40

0,45

41,927
41,927

41,927

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

0,70
0,70

1,00
1,00

41,111
84,224
125,335

125,335

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

14,945
6,088
43,920
32,490
5,400
4,680
107,523

107,523

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

1,00
1,00
1,00

15,570
22,500
33,750

9,53

75,61
77,37
70,63
70,33
67,63
41,74
3,70
2,00
4,45

260,98

232,93

58,73
120,32

83,03
33,82
244,00
9,50
5,00
2,00

34,60
50,00
75,00

0,45
0,45
0,45

Subtotal

71,820

71,820

898,155
Total m3 :

898,155
898,155

Alçada

Parcial

Subtotal

1,00

9,600

Rebliment no compactat de rasa amb tot-u natural, abocat manualment

XARXA ELECTRICITAT
creuament carrer

2.7

7,065

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

XARXA SANEJAMENT. RESIDUALS
Carrer Dr. Josep Lluch

2.6

7,065

2

Llargada Amplada
6,00

0,80

9,600

9,600

Total m3 :

9,600

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra procedent de material
reciclat de formigó, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

2 MOVIMENT DE TERRES
Nº

Ut

Descripció

Amidament
Uts.

XARXA SANEJAMENT. RESIDUALS
Carrer Dr. Josep Lluch

1
Uts.

XARXA SANEJAMENT. PLUVIALS
Carrer Ronda de Ponent

Embornals

1
1
1
1
1
1
1
6
4
Uts.

XARXA ELECTRICITAT
Carrer Dr. Josep Lluch
Carrer Ronda de Ponent

1
1
Uts.

XARXA ENLLUMENAT
Carrer Dr. Josep Lluch
Carrer Ronda de Ponent

1
1
1
19
6
13
Uts.

XARXA AIGUA POTABLE I INCENDIS
Carrer Ronda de Ponent

1
Uts.

XARXA DE REG
Carrer Ronda de Ponent

2.8

M3

1

Llargada Amplada
9,53

1,00

Alçada

Parcial

0,60

5,718

Subtotal

5,718

5,718

Alçada

Parcial

Subtotal

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,60
0,60

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,40
0,40

45,366
46,422
42,378
42,198
40,578
25,044
2,220
2,880
4,272
251,358

251,358

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

0,35
0,35

14,389
29,478

Llargada Amplada
75,61
77,37
70,63
70,33
67,63
41,74
3,70
2,00
4,45

58,73
120,32

0,70
0,70

43,867

43,867

Alçada

Parcial

Subtotal

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

6,642
2,706
19,520
14,440
2,400
2,080
47,788

47,788

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

0,60

0,40

62,635
62,635

62,635

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

0,20

18,634

Llargada Amplada
83,03
33,82
244,00
9,50
5,00
2,00

260,98

232,93

0,40

18,634

18,634

430,000
Total m3 :

430,000
430,000

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
Uts.

XARXA SANEJAMENT. RESIDUALS
Carrer Dr. Josep Lluch

1
Uts.

XARXA SANEJAMENT. PLUVIALS
Carrer Ronda de Ponent

Embornals

1
1
1
1
1
1
1
6
4
Uts.

XARXA ELECTRICITAT
Carrer Dr. Josep Lluch
Carrer Ronda de Ponent

1
1

Llargada Amplada
9,53

1,00

Alçada

Parcial

0,70

6,671

Subtotal

6,671

6,671

Alçada

Parcial

Subtotal

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,60
0,60

0,45
0,48
0,37
0,33
0,36
0,35
0,47
0,60
0,60

34,025
37,138
26,133
23,209
24,347
14,609
1,739
4,320
6,408
171,928

171,928

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

0,65
0,65

26,722
54,746

Llargada Amplada
75,61
77,37
70,63
70,33
67,63
41,74
3,70
2,00
4,45

58,73
120,32

0,70
0,70

2 MOVIMENT DE TERRES
Nº

Ut

Descripció

Amidament

Uts.
XARXA ENLLUMENAT
Carrer Dr. Josep Lluch
Carrer Ronda de Ponent

2.9

M3

Parcial

Subtotal

0,34

53,240

260,98

0,60

53,240

53,240

Alçada

Parcial

Subtotal

0,40

0,25

23,293
23,293

23,293

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

0,59
0,59
0,73

9,186
13,275
24,638

Llargada Amplada
232,93

34,60
50,00
75,00

0,45
0,45
0,45

Llargada Amplada

Alçada

47,099

47,099

443,434
Total m3 :

443,434
443,434

Parcial

Subtotal

31,966
898,155
-443,434

1,35

Uts.

EXCAVACIÓ
pous
rases
-TERRAPLENAT

Llargada Amplada

2.344
Uts.

486,687

486,687

486,687
Total m3 :

657,027
657,027

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

0,30

703,200

Alçada

31,966
898,155
-443,434

35% esponjament

Subtotal

703,200

703,200

Parcial

Subtotal

31,966
898,155
-443,434
486,687

486,687

1.189,887
Total m3 :

1.606,347
1.606,347

Alçada

Parcial

Subtotal

0,30

703,200

1,35

Disposició controlada a monodipòsit, de terres
Uts.

NETEJA I ESBROSSADA
total urbanització

Llargada Amplada

2.344
Uts.

EXCAVACIÓ
pous

59,735

Alçada

Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

NETEJA I ESBROSSADA
total urbanització

M3

59,735
Llargada Amplada

31,966
898,155
-443,434

35% esponjament

2.11

8,303
3,382
24,400
18,050
3,000
2,600

1
1
1

Uts.

M3

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió
de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

EXCAVACIÓ
pous
rases
-TERRAPLENAT

2.10

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

83,03
33,82
244,00
9,50
5,00
2,00

1
Uts.

XARXA DE TELEFONIA
Connexió amb xarxa existent
Arqueta D - arqueta H
Arqueta H - futur RITI residencial

Subtotal

1
Uts.

XARXA DE REG
Carrer Ronda de Ponent

81,468

Parcial

1
1
1
19
6
13
Uts.

XARXA AIGUA POTABLE I INCENDIS
Carrer Ronda de Ponent

81,468
Alçada

Llargada Amplada

31,966

Llargada Amplada

Alçada

703,200

703,200

Parcial

Subtotal

31,966
(Continua...)

2 MOVIMENT DE TERRES
Nº
2.11

Ut

Descripció

M3

Disposic.monodipòsit terres

rases
-TERRAPLENAT

35% esponjament

Amidament
(Continuació...)
898,155
-443,434
1,35

898,155
-443,434
486,687

486,687

1.189,887
Total m3 :

1.606,347
1.606,347

3 VIALS
Nº

Ut

Descripció

Amidament

3.1

M3

Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat
Uts.

Carrer Ronda de Ponent (vorada ext)

3.2

M

1

Uts.

M

1

Uts.

M3

0,60

Alçada

Parcial

0,30

47,389

Subtotal

47,389

47,389

Total m3 :

47,389

Llargada Amplada

Alçada

263,27

Parcial

Subtotal

263,270
263,270

263,270

Total m :

263,270

Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada T-3 17x28 cm, col.loda sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera 165 l

Carrer Ronda de Ponent (vorada ext)

3.4

263,27

Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Carrer Ronda de Ponent (vorada ext)

3.3

Llargada Amplada

1

Llargada Amplada

Alçada

263,27

Parcial

Subtotal

263,270
263,270

263,270

Total m :

263,270

Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de
quars vermell
Uts.

RESTITUCIÓ VIAL (XARXA SANEJAMENT)
c/ Dr. Josep Lluch

1
1
Uts.

RESTITUCIÓ VIAL (XARXA ELECTRICITAT)
c/ Dr. Josep Lluch
Cruïlla -semàfor-

1
1

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

2,50
1,50

0,20
0,20

1,250
1,500
2,750

2,750

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

0,20
0,20

1,120
0,720

2,50
5,00

8,00
9,00

0,70
0,40

Subtotal

1,840

1,840

4,590
Total m3 :

4,590
4,590

4 VORERES
Nº

Ut

Descripció

Amidament

4.1

M3

Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat
Uts.

Carrer Ronda de Ponent

1
1
1
1
1
Uts.

Carrer dr. Josep Lluch

4.2

M

1

Uts.
1
1
1
1
1
Uts.
Carrer dr. Josep Lluch

M3

1

Uts.

entrades camions

1
1
1
1
1
1
1
Uts.

Carrer Dr. Josep Lluch

M2

Parcial

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

4,247
0,720
7,379
3,506
13,390
29,242

29,242

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

0,30

6,059

50,49

0,40

Subtotal

6,059

6,059

35,301
Total m3 :

35,301
35,301

Llargada Amplada

Alçada

35,39
6,00
61,49
29,22
111,58

Parcial

Subtotal

35,390
6,000
61,490
29,220
111,580

Llargada Amplada

Alçada

50,49

243,680

243,680

Parcial

Subtotal

50,490
50,490

50,490

294,170
Total m :

294,170
294,170

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

Carrer Ronda de Ponent

4.4

Alçada

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

35,39
6,00
61,49
29,22
111,58

Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada T-3 17x28 cm, col.loda sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera 165 l

Carrer Ronda de Ponent

4.3

Llargada Amplada

1

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

2,50
7,00
4,00
4,00
4,00
7,50
11,50

0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

13,271
7,875
36,894
17,532
66,948
26,629
17,250
186,399

186,399

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

0,15

18,934

35,39
7,50
61,49
29,22
111,58
23,67
10,00

50,49

2,50

Subtotal

18,934

18,934

205,333
Total m3 :

205,333
205,333

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland
Uts.

Carrer A
-paviment llambordí
-paviment llambordí
-gual de vianants
Carrer B
-gual de vianants
-gual de vianants

1
1
-1
-1
-6
1
-1
1
-2
Uts.

Llargada Amplada
108,60
121,08
10,34
12,50
1,80
69,02
6,00
56,94
3,00

Alçada

1,86
1,86
1,86
1,86
1,86
2,86
1,80
3,36
2,40

Llargada Amplada

Parcial

Subtotal

201,996
225,209
-19,232
-23,250
-20,088
197,397
-10,800
191,318
-14,400
Alçada

728,150

728,150

Parcial

Subtotal

4 VORERES
Nº

Ut

Descripció

Carrer Ronda de Ponent
-gual de vianants

Amidament
1
1
-1
1
1
1
Uts.

Carrer dr. Josep Lluch
-gual de vianants

4.5

M2

1
-1

Uts.

M3

1
1

Uts.

M2

1

Uts.

M2

50,49
5,20

Alçada

2,50
1,80

940,775

940,775

Parcial

Subtotal

126,225
-9,360
116,865

116,865

1.785,790
Total m2 :

1.785,790
1.785,790

Llargada Amplada
23,67
10,00

Alçada

7,50
11,50

Parcial

Subtotal

177,525
115,000
292,525

292,525

Total m2 :

292,525

Llargada Amplada
32,00

3,00

Alçada

Parcial

Subtotal

0,20

19,200
19,200

19,200

Total m3 :

19,200

Paviment per a gual per a vianants, de peces de formigó monocapa de 40x60 cm, col.locat sobre
esplanada compactada i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb escòria, elaborat amb
formigonera de 165 l.

gual de vianants
Carrer Ronda de Ponent
-paviment podotàctil
Carrer Dr. Josep Lluch
-paviment podotàctil

4.8

Llargada Amplada

88,475
52,500
-9,360
245,960
116,880
446,320

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM

Camí zona verda

4.7

2,50
7,00
1,80
4,00
4,00
4,00

Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior,
sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment
acabat

Carrer Ronda de Ponent (entrades camions)

4.6

35,39
7,50
5,20
61,49
29,22
111,58

1
-1
1
-1

Llargada Amplada
5,20
2,80
5,20
2,80

Alçada

1,80
0,60
1,80
0,60

Parcial

Subtotal

9,360
-1,680
9,360
-1,680
15,360

15,360

Total m2 :

15,360

Paviment de panot especial groc podotàctil de 30x30x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment
pòrtland
Uts.

Llargada Amplada

Alçada

21
Uts.
gual de vianants
Carrer Ronda de Ponent
Carrer Dr. Josep Lluch

1
1
1
1

Parcial

Subtotal

21,000
Llargada Amplada
2,80
8,00
2,80
0,67

0,60
0,60
0,60
0,60

Alçada

21,000

21,000

Parcial

Subtotal

1,680
4,800
1,680
0,402
8,562

8,562

29,562
Total m2 :

29,562
29,562

5 XARXA DE SANEJAMENT
Nº

Ut

Descripció

Amidament

5.1

M

Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polipropilè
(PP), sèrie SN-8 / SDR-29, rigidesa anular nominal 8 kN/m², de 315 mm de diàmetre exterior i secció
circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat
sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant equip
manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús p/p de accessoris, peces especials, junts i
lubricant per a muntatge, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases.
Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocada de la sorra en el fons de la rasa.
Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació començant per
l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Execució del
reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de
pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió, incloent els trams
ocupats per peces especials.
Uts.

XARXA SANEJAMENT. RESIDUALS
Carrer Dr. Josep Lluch

1
Uts.

XARXA SANEJAMENT. PLUVIALS
Carrer Ronda de Ponent

5.2

M

1

Llargada Amplada

Alçada

9,53
Llargada Amplada

Parcial

Subtotal

9,530
Alçada

3,70

9,530

9,530

Parcial

Subtotal

3,700
3,700

3,700

13,230
Total m :

13,230
13,230

Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polipropilè
(PP), sèrie SN-8 / SDR-29, rigidesa anular nominal 8 kN/m², de 500 mm de diàmetre exterior i secció
circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat
sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant equip
manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús p/p de accessoris, peces especials, junts i
lubricant per a muntatge, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases.
Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocada de la sorra en el fons de la rasa.
Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació començant per
l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Execució del
reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de
pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió, incloent els trams
ocupats per peces especials.
Uts.

XARXA SANEJAMENT. PLUVIALS
Carrer Ronda de Ponent

1
1
1
1
1
1
1

Llargada Amplada
75,61
77,37
70,63
70,33
67,63
41,74
3,70

Alçada

Parcial

Subtotal

75,610
77,370
70,630
70,330
67,630
41,740
3,700
407,010

407,010

Total m :

407,010

5 XARXA DE SANEJAMENT
Nº

Ut

Descripció

Amidament

5.3

M

Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polipropilè
(PP), sèrie SN-8 / SDR-29, rigidesa anular nominal 8 kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior i secció
circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat
sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant equip
manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús p/p de accessoris, peces especials, junts i
lubricant per a muntatge, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases.
Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocada de la sorra en el fons de la rasa.
Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació començant per
l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Execució del
reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de
pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió, incloent els trams
ocupats per peces especials.
Uts.

XARXA SANEJAMENT. PLUVIALS
Embornals

5.4

Ut

6
4

Llargada Amplada

Alçada

2,00
4,45

Parcial

Subtotal

12,000
17,800
29,800

29,800

Total m :

29,800

Formació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,00 m de diàmetre
interior i de 2,1 m d'alçada útil interior, format per: solera de 25 cm de gruix de formigó armat
HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, acer B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 disposada en la cara superior de la solera; base prefabricada de formigó en
massa, de 125x125x100 cm, amb dos orificis de 40 cm de diàmetre per a connexió de col·lectors, per
pou de 100 cm de diàmetre interior, unió rígida encadellada amb junt de goma, segons UNE-EN 1917,
resistència a compressió major de 250 kg/cm²; anell prefabricat de formigó en massa, per pou, unió
rígida encadellada amb junt de goma, segons UNE-EN 1917, de 100 cm de diàmetre interior i 50 cm
d'alçària, resistència a compressió major de 250 kg/cm² i finalment com acabament superior un con
asimètric per brocal de pou, prefabricat de formigó en massa, unió rígida encadellada amb junt de
goma, segons UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diàmetre interior i 60 cm d'alçària, resistència a
compressió major de 250 kg/cm², amb tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i marc de
ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, càrrega de ruptura 400 kN, instal·lat en calçades de carrers,
incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús preparació del fons
de l'excavació, anellat superior, formació de canal en el fons del pou amb formigó en massa
HM-30/B/20/I+Qb, empalmament i rejuntat de la trobada dels col·lectors amb el pou i segellat de junts
amb morter, rebut de patí, rebut de marc, ajustament entre tapa i marc i enrasament de la tapa amb
el paviment. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu), sense incloure l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig i traçat del pou en planta i alçat. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Col·locació del xarxat. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Muntatge de les peces prefabricades. Formació del canal en el fons del pou. Acoblament i rejuntat
dels col·lectors al pou. Segellat de junts. Col·locació dels pates. Col·locació de marc, tapa de registre i
accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Uts.

XARXA SANEJAMENT. RESIDUALS
Carrer Dr. Josep Lluch

Alçada

2
Uts.

XARXA SANEJAMENT. PLUVIALS
Carrer Ronda de Ponent

Llargada Amplada

6

Parcial

Subtotal

2,000
Llargada Amplada

Alçada

2,000

2,000

Parcial

Subtotal

6,000
6,000

6,000

8,000
Total Ut :

8,000
8,000

5 XARXA DE SANEJAMENT
Nº

Ut

Descripció

Amidament

5.5

Ut

Subministrament i muntatge de caixa per a embornal prefabricat de fosa dúctil, de 50x30x60 cm de
mides interiors, per a recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/P/20/I
de 10 cm d'espessor i reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons UNE-EN 124, compatible
amb superfícies de llamborda, formigó o asfalt en calent, abatible i antirobatori, amb marc de ferro
colat del mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment instal·lat i connexionat a la xarxa general de
desguàs, incloent el reblert de l'extradós amb material granular i sense incloure l'excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del
embornal prefabricat. Acoblament i rejuntat del embornal al col·lector. Reblert de l'extradós.
Col·locació del marc i la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Uts.

XARXA SANEJAMENT. PLUVIALS
Carrer Ronda de Ponent

5.6

U

10

Uts.

M³

Subtotal

10,000

Llargada Amplada

Alçada

10

Uts.

M³

Parcial

10,000

10,000

Total Ut :

10,000

Parcial

Subtotal

10,000
10,000

10,000

Total u :

10,000

Formació de llosa de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat
en central, i abocament amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, per a elaboració i muntatge de la
ferralla en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, amb una quantia aproximada de 85 kg/m³;
acabat superficial llis mitjançant regla vibrant; sense incloure l'encofrat en aquest preu. Inclús p/p de
reforços, plecs, encontres, arrancades i esperes en murs escales i rampes, canvis de nivell, malla
metàl·lica de filferro en talls de formigonat, formació de fossa d'ascensor, separadors, col·locació i
fixació de col·lectors de sanejament en llosa, vibratge del formigó amb regle vibrant i formació de
juntes de construção.
Inclou: Replanteig i traçat de la llosa i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en la
mateixa. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Connexionat, ancoratge i embroquetat
de les xarxes d'instal·lacions projectades. Abocament i compactació del formigó. Coronació i
enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió.

Arqueta laminació
Arqueta registre col·lector
Protecció sèquia de reg

5.8

Alçada

Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 565x295x40 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície d'absorció, col.locat amb morter

XARXA SANEJAMENT. PLUVIALS
Carrer Ronda de Ponent

5.7

Llargada Amplada

1
1
2

Llargada Amplada
2,50
1,80
45,00

2,30
1,80
0,60

Alçada

Parcial

0,30
0,30
0,30

1,725
0,972
16,200

Subtotal

18,897

18,897

Total m³ :

18,897

Formació de mur de soterrani de 30 cm de gruix mitjà, encofrat a una cara i executat en condicions
complexes amb encofrat metàl·lic amb acabat tipus industrial per revestir; realitzat amb formigó armat
HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb cubilot, amb una quantia aproximada d'acer
UNE-EN 10080 B 500 S de 50 kg/m³. Encofrat i desencofrat dels murs de fins 3 m d'alçària, amb plafons
metàl·lics modulars. Inclús p/p de formació de junts, elements per a pas d'instal·lacions, i segellat
d'orificis amb massilla elàstica.
Inclou: Replanteig de l'encofrat sobre la fonamentació. Col·locació de l'armadura amb separadors
homologats. Col·locació d'elements per a pas d'instal·lacions. Formació de juntes. Neteja de la base
de recolzament del mur en la fonamentació. Encofrat a una cara del mur. Abocament i compactació
del formigó. Desencofrat. Curat del formigó. Segellat d'orificis.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 2 m².
Uts.

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

5 XARXA DE SANEJAMENT
Nº

Ut

Descripció

Arqueta laminació

Arqueta registre col·lector
Protecció sèquia de reg

5.9

M²

Amidament
1
1
1
4
2

1,90
2,10
1,50
1,80
45,00

0,20
0,20
0,30
0,20
0,20

0,80
0,80
0,60
2,30
0,80

0,304
0,336
0,270
3,312
14,400
18,622

18,622

Total m³ :

18,622

Formació de llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3 m,
cantell 20 cm, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 22 kg/m²; muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat continu amb puntals, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada
reforçada amb barnilles i perfils. Inclús p/p de nervis i cèrcols perimetrals de planta i buits. Sense
incloure repercussió de pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la geometria
de la planta sobre l'encofrat. Col·locació d'armadures amb separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares exteriors
dels cèrcols del perímetre, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície
major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels cèrcols del
perímetre, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 6 m².
Uts.

Arqueta laminació
Arqueta registre col·lector
Protecció sèquia de reg

1
1
1

Llargada Amplada
1,90
1,80
45,00

2,10
1,80
2,00

Alçada

Parcial

Subtotal

3,990
3,240
90,000
97,230

97,230

Total m² :

97,230

6 ENLLUMENAT PÚBLIC
Nº

Ut

Descripció

Amidament

6.1

U

Suministre i col·locació de columna de planxa d´acer galvanitzat en calent marca LAMP o similar
model inpu de 10 metres i diametre final de 75 mm, de forma cilindrica, de 10 m d´alçària, amb base
platina i porta, Inclus dau de formigó de 1 metre de fondaria i anclatges de 0,8 metres, inclos bornes
de connexió d'entrada i sortida de linia trifasica, i sortida monofasica amb fusible 10A. Inclou portella
de 300x125mm, complint directiva 89/106/CEE i la norma UNE-EN 40-5:2003 i caixes de borns tipus
CLAVED. Inclu braços per a instal·lació de lluminàries en columna i accessoris de muntatge de
lluminaries. totalment instal·lada.
Total u :

6.2

U

Suministre i col·locació de columna de planxa d´acer galvanitzat en calent marca LAMP o similar
model inpu de 8 metres i diametre final de 75 mm, de forma cilindrica, de 8 m d´alçària, amb base
platina i porta, col.locada sobre dau de formigó de 0,8 metre de fondaria i anclatges de 0,75 metres,
inclos bornes de connexió d'entrada i sortida de linia trifasica, i sortida monofasica amb fusible 10A,
Inclou portella de 300x125mm, complint directiva 89/106/CEE i norma UNE EN 40-5:2003 i caixes de
borns tipus CLAVED. Inclu braç per a la instal·lació de la lluminaria i accessoris de muntatge de
lluminaries. totalment instal·lada.
Total u :

6.3

U

U

9,000

Suministre i col·locació de columna de planxa d´acer galvanitzat en calent marca LAMP o similar
model inpu de 3,7 metres i diametre final de 75 mm, de forma cilindrica, de 3,7 m d´alçària, amb base
platina i porta, col.locada sobre dau de formigó de 0,65 metre de fondaria i anclatges de 0,5 metres,
inclos bornes de connexió d'entrada i sortida de linia trifasica, i sortida monofasica amb fusible 10A.
Inclou portella de 300x125mm, complint directiva 89/106/CEE i la norma UNE-EN 40-5:2003 i caixes de
borns tipus CLAVED. Inclou accessoris de muntatge i col·locacióo de lluminaria. Totalment instal·lada.
Total u :

6.4

4,000

19,000

Suministre i col·locació de Llumenera tipus globus de Led. Marca Salvi model Basic Top-2, o similar.
Equipada amb un total de 16 leds i una potència total de 23W. Temperatura de color 3000k. Instal·lada
en col·lumna. Inclou tots els elements per al muntatge i la col·locació. Inclos lampada. Totalment
instalada i en funcionament.
Total u :

19,000

6.5

U

Suministre i col·locació de Llumenera vial de la marca Salvi, model Basic S LAR, o similar. Disposa de 16
leds amb una potència total de 68W. Temperatura de color 3000K . Instal·lada en col·lumna i amb
braç. Inclou tots els elements per al muntatge i la col·locació. Inclos lampada. Totalment instalada i en
funcionament.

6.6

U

Suministre i col·locació de Llumenera vial de la marca Salvi, model Basic S MED, o similar. Disposa de 16
leds amb una potència total de 60W. Temperatura de color 3000K . Instal·lada en col·lumna i amb
braç. Inclou tots els elements per al muntatge i la col·locació. Inclos lampada. Totalment instalada i en
funcionament.

Total u :

Total u :

9,000

9,000

7 XARXA ELECTRICITAT
Nº

Ut

Descripció

Amidament

7.1

M

Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tripolar de secció 3x2,5 mm2 i col.locat en tub
Total m :

7.2

M

Subministre i col·locació de cable de coure RVK de 16 mm2 de secció per a connexió equipotencial i
terra general. Inclosa part proporcional de material auxiliar i muntatge.
Total m :

7.3

M

210,000

525,000

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, de secció 4x6 mm2, col.locat en tub
Total m :

710,000

7.4

M

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 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

7.5

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

Total m :

Total m :
7.6

M

U

U

U

U

17,000

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat
amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Total u :

7.10

1,000

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra.
Inclourà tapa amb les caracteristiques designades per l'Ajuntament de Mollerussa. Complirà amb la
norma UNE EN-124
Total u :

7.9

216,000

Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, segons esquemes i indicacions per
a quadres electrics estardars del ajuntament de Lleida., amb 3 sortides, i regulador de nivell per a 9 kvA
i programació anual per automata, inclos equip de mesura TMF1 i CGP segons FECSA. Inclou armari
metal·lic acabat amb pintura epoxi, totalment instal.lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge.
Total u :

7.8

825,000

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
Total m :

7.7

214,000

17,000

Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2000 mm de
llargària i de 16 mm de diàmetre, clavada a terra
Total u :

8,000

7.11

Pa

Partida alçada d'abonament íntegre de la legalització elèctrica sense projecte, amb memòria tècnica
de disseny. Inclou les taxes de legalització amb TÜV Rheinland o ECA.

7.12

M

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 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, per a la connexió dels nous semàfors.

Total pa :

Total m :
7.13

M

1,000

21,000

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, per a la connexió amb la xarxa
d'enllumenat existent.
Total m :

30,000

8 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SEGONS CIA
Nº

Ut

Descripció

8.1

U

Electrode i part. recolz. conversio a ET

8.2

M

Amidament

Uts.
2
2

Llargada Amplada
64,00
132,00

8.3

U

Cnjt Term. en fred ext 1C 240 mm2 Al. 18/30

8.4

U

Empalmamet termo.cable sec 1C 240 mm2 Al 18-30 kV

U

M

Suplement rasa per empalmament MT

8.7

U

Marcar, medir, confec.planol sup. 15m-brigada-

U

U

Forrat conductor nu

8.10

U

Forrat grapa qualssevol tipus

8.12

8.13

8.14

8.15

U

U

U

U

U

Subtotal

128,000
264,000
392,000

392,000

Total m :

392,000

Total u :

4,000

Total u :

4,000

Total u :

4,000

Total m :

2,000

Total u :

1,000

Total u :

2,000

Total u :

9,000

Total u :

3,000

Total u :

1,000

Total u :

1,000

Total u :

1,000

Total u :

1,000

Total u :

1,000

Total u :

1,000

Total u :

1,000

Punta morta o protecc. cable sec BT

Maniob. R.Susbt. BT i Creaccio zona proteg. s.realiz.feines

Estudi i proyecte

legalitzacio

U

Permisos ajuntament

8.17

U

Ocupacio via publica

U

Parcial

1,00
1,00

Informe per a creuaments i paralelismes o d'inspeccio en el

8.16

8.18

Alçada

Suplem.marc.med.conf.plan.long.sup.100m

8.9

8.11

1,00
1,00

Cata localització serveis MT

8.6

8.8

1,000

Estesa en tubular 1C 240 mm2 Al 18-30 kV

Mercadona circuito
Sumistre CT habitatges

8.5

Total u :

Centre Transformacó per a Edificis d'Habitatges
Inclou:
- Trafo potència 400 kVA/36/25/B2 + 10.
- Plaques indicadores seguretat Fecsa Endesa CT 2 portes.
- Edifici Prefabricat Superficie amb cel·la 36 kV 2L+1P (630/20kVA)
- Assentament per edifici prefabricat de superficie de 2 trafos.
- Vorera perimetral per a edifici prefabricat de superficie de 2 t.
- CT en edifici prefabricat de superficie 36 Kv 630 kVA FECSA.
- Complement cel·la 2L+1P motoor+UCI36 kV 630/20 kA.

8 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SEGONS CIA
Nº

Ut

Descripció

Amidament
Uts.

Trafo potència 400 kVA/36/25/B2 + 10
Plaques indicadores seguretat Fecsa Endesa CT 2
portes
Edifici Prefabricat Superficie amb cel·la 36 kV 2L+1P
(630/20kVA
Assentament per edifici prefabricat de superficie
de 2 trafos
Vorera perimetral per a edifici prefabricat de
superficie de 2 t
CT en edifici prefabricat de superficie 36 Kv 630 kVA
FECSA
Complement cel·la 2L+1P motoor+UCI36 kV 630/20
kA

1
1
1

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

6.417,31
128,94

6.417,310
128,940

Subtotal

13.886,96 13.886,960

1

3.260,23

3.260,230

1

1.445,14

1.445,140

1

4.216,09

4.216,090

1

3.902,71

3.902,710
33.257,380

33.257,380

Total u :

33.257,380

9 XARXA D'AIGUA POTABLE I INCENDIS
Nº

Ut

Descripció

Amidament

9.1

Pa

Partida alçada corresponent als treballs necessaris per realitzar la connexió amb la xarxa existent
d'aigua potable
Uts.

CONNEXIO A A LA XARXA EXISTENT

9.2

M

Uts.

U

1

9.4

U

Llargada Amplada

Alçada

260,98

Llargada Amplada

Alçada

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

260,980

260,980

Total m :

260,980

Parcial

Subtotal

5,000

5,000

Total u :

5,000

Parcial

Subtotal

6,000

Llargada Amplada

Alçada

6,000

6,000

Total u :

6,000

Parcial

Subtotal

6,000
6,000

6,000

Total u :

6,000

Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 5", de 10 bar de PN, de bronze, preu
alt, muntada en pericó de canalització soterrada
Llargada Amplada

Alçada

1

U

1,000

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

Uts.

9.7

Total pa :

5,000

6

U

1,000

Pericó de formigó prefabricat de 60x60x50, amb 4 finestres de d25 cm amb el fons drenant

Uts.

9.6

1,000

260,980

6

U

Subtotal

1,000

5

Uts.

9.5

Parcial

Boca de reg soterrada de 45 mm de fosa revestida d'epoxi, amb sortida de rosca tipus Reus, muntada
a pericó de registre i connectada a xarxa d'abastament
Uts.

Boques de reg

Alçada

Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

XARXA AIGUA POTABLE I INCENDIS
Carrer Ronda de Ponent

9.3

Llargada Amplada

1

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

Total u :

1,000

Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4" de diàmetre
de connexió a la canonada, muntat a l'exterior
Uts.
1

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

Total u :

1,000

10 XARXA DE REG
Nº

Ut

Descripció

Amidament

10.1

Ut

Subministrament i muntatge d'escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 2 m de
longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb
la instal·lació general del reg, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no
registrables, formada per tub de polietilè d'alta densitat banda blau (PE-100), de 63 mm de diàmetre
exterior, PN = 16 atm i 5,8 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la
rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb
picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10
cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la
xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de 2"
de diàmetre amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió roscada, situada al
costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè
de 40x40x40 cm, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor. Fins i
tot p/p d'accessoris i peces especials, demolició i aixecat del ferm existent, posterior reposició amb
formigó en massa HM-20/P/20/I, i connexió a la xarxa. Sense incloure l'excavació ni el posterior reblert
principal. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements
que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació
de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada.
Muntatge de la clau de tall. Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la
connexió de servei amb la xarxa general del municipi. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Total Ut :

10.2

M

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat dintre d'una
canonada de doble paret i a una profunditat màxima de 25 cm.
Uts.

XARXA DE REG
Carrer Ronda de Ponent

10.3

M

1

Uts.

U

Llargada Amplada

Alçada

232,93

1

232,930

Llargada Amplada

Alçada

232,93

Llargada Amplada

Alçada

Total m :

232,930

Parcial

Subtotal

232,930

232,930

Total m :

232,930

Parcial

Subtotal

1,000

Llargada Amplada

Alçada

1

U

232,930

1,000

1,000

Total u :

1,000

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter
Uts.

10.6

232,930

232,930

1

U

Subtotal

Pericó de formigó prefabricat de 60x60x50, amb 4 finestres de d25 cm amb el fons drenant
Uts.

10.5

Parcial

Drenatge amb tub circular ranurat de PVC de D 110 mm

XARXA DE REG
Carrer Ronda de Ponent

10.4

1,000

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

Total u :

1,000

Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions roscades de 2'' DN, amb alimentació del
relè a 24V a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34 m3/h, amb regulador de
cabals, amb cos i tapa de PVC, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè i purgat intern,
instal.lada
Uts.
1

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

Total u :

1,000

10 XARXA DE REG
Nº

Ut

Descripció

Amidament

10.7

U

Gotejador autonetejant, antidrenant i autocompensat, amb un cabal de 8 l/h, inserit en canonada de
polietilè de 32 mm
Uts.

Carrer Ronda de Ponent

10.8

U

22

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

22,000
22,000

22,000

Total u :

22,000

Programador de reg autònom de piles, tipus TBOSS o WVC, amb comandament per consola d'infrarojos
o via ràdio.
Total u :

1,000

11 XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Nº

Ut

Descripció

Amidament

11.1

M

Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada
Uts.

Connexió amb xarxa existent
Arqueta D - arqueta H
Arqueta H - futur RITI residencial

11.2

M

4
4
2

Uts.

U

1
1
1

11.4

U

11.5

U

11.6

U

34,60
50,00
75,00

0,45
0,45
0,45

488,400

488,400

Total m :

488,400

Alçada

Parcial

0,41
0,41
0,27

6,384
9,225
9,113

Llargada Amplada

Alçada

Subtotal

24,722

24,722

Total m :

24,722

Parcial

Subtotal

1,000

Llargada Amplada

Alçada

1

1,000

1,000

Total u :

1,000

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

Total u :

1,000

Pericó de 109x90x100 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra
Llargada Amplada

Alçada

1

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

Total u :

1,000

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 1250x1060x80 mm, col·locat amb morter
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Uts.

arqueta tipus D

Subtotal

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 940x840x70 mm, col·locat amb morter ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Uts.
arqueta tipus D

Llargada Amplada

1

Uts.
arqueta tipus H

Parcial
138,400
200,000
150,000

Pericó de 80x70x82 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra
Uts.

arqueta tipus H

Alçada

34,60
50,00
75,00

Recobriment protector exterior per a canalitzacions de tub de PVC de fins a Ø 20 cm, amb 45x40 cm
de secció de formigó HM-20/P/20/I

Connexió amb xarxa existent
Arqueta D - arqueta H
Arqueta H - futur RITI residencial

11.3

Llargada Amplada

1

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

Total u :

1,000

12 SENYALITZACIÓ VIÀRIA
Nº

Ut

Descripció

Amidament

12.1

U

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament
Uts.

CEDIU EL PAS
PERILL SORTIDA CAMIONS

12.2

U

Uts.

U

1

Uts.

M2

Alçada

Parcial

Subtotal

4,000

4,000

Total u :

4,000

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

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

4,000

Total u :

4,000

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

2,12
2,12
2,12
2,12
2,12
2,12

2,120
4,240
8,480
4,240
2,120
2,120

Subtotal

23,320

23,320

Total m :

23,320

Llargada Amplada

Alçada

42,20

Parcial

Subtotal

42,200
42,200

42,200

Total m :

42,200

2

Llargada Amplada

Alçada

5,80

Parcial

Subtotal

11,600
11,600

11,600

Total m :

11,600

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual
Uts.

MARCA DE PAS PER A VIANANTS
CEDIU EL PAS
FLETXES INDICATIVES

ZEBREAT

3,000

Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

SORTIDA CARRER

12.7

Total u :

4,000

1
2
4
2
1
1

Uts.

M

3,000

Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 30 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada

Carrer Dr. Josep LLuch

12.6

Llargada Amplada

2
1
1

Uts.

M

3,000

Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra formigonat

CEDIU EL PAS
PERILL SORTIDA CAMIONS
SITUACIÓ D'UN PAS DE VIANANTS
VELOCITAT MÀXIMA OBLIGATÒRIA
PROHIBIT GIR A L'ESQUERRA
DIRECCIÓ OBLIGATÒRIA

12.5

Subtotal

1,000
2,000

4

Uts.

M

Parcial

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

VELOCITAT MÀXIMA OBLIGATÒRIA
PROHIBIT GIR A L'ESQUERRA
DIRECCIÓ OBLIGATÒRIA

12.4

Alçada

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

SITUACIÓ D'UN PAS DE VIANANTS

12.3

Llargada Amplada

1
2

3
2
8
3
1
6,9
2,62
3,58
3,93

Llargada Amplada
6,50
3,60
2,50
2,50
4,20

4,00
1,20
0,40
0,50
2,00

Alçada

Parcial

Subtotal

78,000
8,640
8,000
3,750
8,400
6,900
2,620
3,580
3,930
123,820

123,820

12 SENYALITZACIÓ VIÀRIA
Nº

Ut

Descripció

Amidament
Total m2 :

123,820

13 MOBILIARI URBÀ
Nº

Ut

Descripció

Amidament

13.1

U

Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada
i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm
Uts.
4

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

4,000
4,000

4,000

Total u :

4,000

14 ENJARDINAMENT
Nº

Ut

Descripció

Amidament

14.1

Ut

Subministrament, obertura de cadolla de 125x80x100 cm per mitjans mecànics i plantació de Lledoner
(Celtis australis), subministrat en contenidor. Inclús p/p d'aportació de terra vegetal seleccionada i
garbellada, substrats vegetals fertilitzats, formació d'escossell, colocació d'aspre i primer reg.
Inclou: Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny. Plantació.
Col·locació de tutor. Primer rec.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Uts.

Zones verdes àmbit PMU-06

14.2

Ut

Llargada Amplada

Alçada

11

Parcial

Subtotal

11,000
11,000

11,000

Total Ut :

11,000

Subministrament, obertura de cadolla de 125x80x100 cm per mitjans mecànics i plantació d'Acer
Campestre "Queen Elizaeth", subministrat en contenidor. Inclús p/p d'aportació de terra vegetal
seleccionada i garbellada, substrats vegetals fertilitzats, formació d'escossell, colocació d'aspre i primer
reg.
Inclou: Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny. Plantació.
Col·locació de tutor. Primer rec.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Uts.

Carrer Ronda de Ponent
Zones verdes àmbit PMU-06

22
5

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

22,000
5,000
27,000

27,000

Total Ut :

27,000

15 SEGURETAT I SALUT
Nº

Ut

Descripció

Amidament

15.1

Mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
Uts.

Llargada Amplada

Alçada

7

15.2

Llargada Amplada

Alçada

7

U

Llargada Amplada

Alçada

U

7,000

7,000

Total mes :

7,000

Llargada Amplada

Alçada

5

7,000

Total mes :

7,000

Parcial

Subtotal

1,000

1,000

Total u :

1,000

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

3,000
3,000

3,000

Total u :

3,000

Llargada Amplada

Alçada

2,50

Parcial

Subtotal

12,500
12,500

12,500

Total m :

12,500

Parcial

Subtotal

Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòs
Uts.

Llargada Amplada

Alçada

5

M

7,000

Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
Uts.

U

Subtotal

1,000

3

M

Parcial

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
Uts.

15.8

Subtotal

7,000

1

15.7

Parcial

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Uts.

15.6

7,000
7,000

7,000

7

15.5

7,000
Total mes :

Mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Uts.

15.4

Subtotal

7,000

Mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
Uts.

15.3

Parcial

5,000
5,000

5,000

Total u :

5,000

Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Uts.

Llargada Amplada
517,00

Alçada

Parcial

Subtotal

517,000
517,000

517,000

Total m :

517,000

15 SEGURETAT I SALUT
Nº

Ut

Descripció

Amidament

15.9

U

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Uts.

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

1

15.10

U

1,000

1,000

Total u :

1,000

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
Uts.

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

1

15.11

U

1,000

1,000

Total u :

1,000

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

1

U

1,000

1,000

Total u :

1,000

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

2

U

2,000

2,000

Total u :

2,000

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

10

U

Llargada Amplada

Alçada

10

U

10

U

Total u :

10,000

Parcial

Subtotal

10,000

10,000

Total u :

10,000

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

10,000
10,000

10,000

Total u :

10,000

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, amb puntera metàl.lica
Uts.

15.17

10,000

10,000

10

U

10,000

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà
i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
Uts.

15.16

Subtotal

10,000

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458
Uts.

15.15

Subtotal

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
Uts.

15.14

Subtotal

1,000

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Uts.

15.13

Subtotal

1,000

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Uts.

15.12

Subtotal

1,000

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

10,000
10,000

10,000

Total u :

10,000

Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable

15 SEGURETAT I SALUT
Nº

Ut

Descripció

Amidament
Uts.

Llargada Amplada

Alçada

10

15.18

U

Llargada Amplada

Alçada

10

U

Llargada Amplada

Alçada

Llargada Amplada

Alçada

Llargada Amplada

Alçada

Llargada Amplada

Alçada

Llargada Amplada

Alçada

Llargada Amplada

Alçada

10,000
10,000

Parcial

Subtotal

5,000

5,000

Total u :

5,000

Parcial

Subtotal

5,000

5,000

Total u :

5,000

Parcial

Subtotal

3,000

3,000

Total u :

3,000

Parcial

Subtotal

3,000

3,000

Total u :

3,000

Parcial

Subtotal

6,000

Llargada Amplada

Alçada

72

U

10,000
Total u :

6,000

6,000

Total u :

6,000

Parcial

Subtotal

Formació en Seguretat i Salut
Uts.

15.26

Subtotal

3,000

6

H

Parcial

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
Uts.

15.25

10,000

3,000

3

U

Total u :

Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre
Uts.

15.24

10,000

5,000

3

U

10,000

Senyal acústica de marxa enrera
Uts.

15.23

Subtotal

5,000

5

U

Parcial

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE EN 405
Uts.

15.22

10,000

10,000

5

U

Total u :

Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat de cotó,
amb maniguets fins a mig avantbraç
Uts.

15.21

10,000

10,000

10

U

10,000

Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE
EN 471
Uts.

15.20

Subtotal

10,000

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
Uts.

15.19

Parcial

72,000
72,000

72,000

Total h :

72,000

Parcial

Subtotal

Curset de primers auxilis i socorrisme
Uts.
1

Llargada Amplada

Alçada

1,000
1,000

1,000

15 SEGURETAT I SALUT
Nº

15.27

Ut

U

Descripció

Amidament

Llargada Amplada

Alçada

10

H

1,000

Parcial

Subtotal

Reconeixement mèdic
Uts.

15.28

Total u :

10,000
10,000

10,000

Total u :

10,000

Parcial

Subtotal

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
Uts.
72

Llargada Amplada

Alçada

72,000
72,000

72,000

Total h :

72,000

16 CONTROL DE QUALITAT
Nº

Ut

Descripció

Amidament

16.1

U

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
Uts.

16.2

U

Uts.

U

2,000

Parcial

Subtotal

50,000

50,000

Total u :

50,000

Alçada

Parcial

Subtotal

2,000
5,000
7,000

7,000

Total u :

7,000

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

8,000
20,000
28,000

28,000

Total u :

28,000

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

10,000
10,000

10,000

Total u :

10,000

Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de formigó, segons la norma UNE 83-302, UNE
83-303 i UNE 83-304
Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

4,000
4,000

4,000

Total u :

4,000

Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE 127-025
Uts.

voreres

Llargada Amplada

4

U

Total u :

5,000
45,000

10

Uts.
voreres

16.7

Alçada

8
20

Uts.

U

2,000

Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre, com a
màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del
MOPT

xarxa de sanejament

16.6

Llargada Amplada

2
5

Uts.

U

2,000

Elaboració, cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm addicional
a la sèrie, segons la norma UNE 83-301 1R, UNE 83-303 i UNE 83-304

arquetes xarxa sanejament
formigó voreres

16.5

Subtotal

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE 83-313

arquetes xarxa sanejament
formigó voreres

U

Parcial
1,000
1,000

5
45

Uts.

16.4

Alçada

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE
103-503

terraplens
reblert rases

16.3

Llargada Amplada

1
1

sòls existents
terraplens

1

Llargada Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

Total u :

1,000

Projecte d’Urbanització del PMU-06 de Mollerussa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Toni Bosch Miquel, Arquitecte

1 DEMOLICIONS I RESTITUCIONS
Codi

Ut

Descripció

1.1

m2

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

0,061 h
0,010 h

Total

Retroexcavadora amb martell trencador
Pala carregadora sobre pneumàtics,mitjana
3,000 %

Costos indirectes

66,00 €
57,96 €
4,61 €

Preu total por m2
1.2

m2
0,030 h
0,135 h

m3
0,010 h
0,243 h

Retroexcavadora amb martell trencador
Retroexcavadora mitjana
3,000 %

Costos indirectes

66,00 €
61,99 €
10,35 €

Manobre
Retroexcavadora mitjana
Costos indirectes

16,87 €
61,99 €
15,23 €

Preu total por m3
m3
0,336 h
0,168 h
1,500 %

Manobre especialista
Compressor+dos martells pneumàtics
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

16,87 €
16,28 €
5,67 €
8,50 €

Preu total por m3
m3

0,037 h
0,193 h

m3
1,000 m3

0,31 €

10,66 €

0,17 €
15,06 €

0,46 €

15,69 €

5,67 €
2,74 €
0,09 €

0,26 €

8,76 €

Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 20 km, amb camió de 12 t, carregat amb
mitjans mecànics
Pala carregadora sobre pneumàtics,mitjana
Cam.transp. 12 t
3,000 %

Costos indirectes

57,96 €
39,12 €
9,69 €

Preu total por m3
1.6

1,98 €
8,37 €

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb
compressor

3,000 %

1.5

4,75 €

Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans
mecànics

3,000 %

1.4

0,14 €

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Preu total por m2
1.3

4,03 €
0,58 €

2,14 €
7,55 €

0,29 €

9,98 €

Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una densitat superior a
1,45 t/m3
Disposic.monodipòsit,amb bàscula res.inerts,dens.=>1,45t/m3
3,000 %
Costos indirectes

4,61 €
4,61 €

Preu total por m3

4,61 €

0,14 €

4,75 €

2 MOVIMENT DE TERRES
Codi

Ut

Descripció

2.1

m2

Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

0,015 h

Total

Retroexcavadora mitjana
3,000 %

Costos indirectes

61,99 €
0,93 €

Preu total por m2
m3

2.2

1,000 m3

Terra selec.
Costos indirectes

5,98 €
5,98 €

Preu total por m3
m3
0,040 h
0,045 h

m3
0,187 h
0,187 h
1,500 %

Pala carregadora sobre pneumàtics,mitjana
Corró vibratori autopropulsat,12-14t
3,000 %

Costos indirectes

57,96 €
70,81 €
5,51 €

Manobre
Retroexcavadora mitjana
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

16,87 €
61,99 €
3,15 €
14,79 €

Preu total por m3
m3
0,144 h
0,144 h
1,500 %

Manobre
Retroexcavadora mitjana
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

16,87 €
61,99 €
2,43 €
11,40 €

Preu total por m3
m3
0,152 h
1,000 m3
1,500 %

Manobre
Tot-u nat.
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

16,87 €
23,56 €
2,56 €
26,16 €

Preu total por m3

0,140
1,900
0,100
0,140
1,500

2,43 €
8,93 €
0,04 €

0,34 €

11,74 €
2,56 €
23,56 €
0,04 €

0,78 €

26,94 €

Manobre especialista
Sorra material reciclat form. 0-5 mm
Retroexcavadora mitjana
Picó vibrant,dúplex,1300 kg
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

16,87 €
11,03 €
61,99 €
13,15 €
2,36 €
31,40 €

2,36 €
20,96 €
6,20 €
1,84 €
0,04 €

0,94 €

32,34 €

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

h
h
h
%

Manobre especialista
Retroexcavadora mitjana
Picó vibrant,dúplex,1300 kg
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

16,87 €
61,99 €
13,15 €
5,63 €
14,80 €

Preu total por m3
m3
0,032 h
0,090 h

m3

0,090 h

5,63 €
6,20 €
2,89 €
0,08 €

0,44 €

15,24 €

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb
camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Pala carregadora sobre pneumàtics,mitjana
Camió transp.20 t
3,000 %

Costos indirectes

57,96 €
44,49 €
5,85 €

Preu total por m3
2.10

15,23 €

h
t
h
h
%

3,000 %

2.9

0,44 €

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra procedent de
material reciclat de formigó, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

Preu total por m3

0,334
0,100
0,220
1,500

3,15 €
11,59 €
0,05 €

m3

3,000 %

2.8

0,17 €

5,68 €

Rebliment no compactat de rasa amb tot-u natural, abocat manualment

3,000 %

2.7

2,32 €
3,19 €

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

3,000 %

2.6

6,16 €

Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics

3,000 %

2.5

5,98 €

0,18 €

Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

Preu total por m3
2.4

0,96 €

Subministrament de terra seleccionada d'aportació
3,000 %

2.3

0,93 €

0,03 €

1,85 €
4,00 €

0,18 €

6,03 €

Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km
Camió transp.20 t

44,49 €

4,00 €

2 MOVIMENT DE TERRES
Codi

Ut

Descripció

Total
3,000 %

Costos indirectes

4,00 €

Preu total por m3
2.11

m3
1,000 m3

0,12 €

4,12 €

Disposició controlada a monodipòsit, de terres
Disposic.monodipòsit terres
3,000 %

Costos indirectes

2,62 €
2,62 €

Preu total por m3

2,62 €

0,08 €

2,70 €

3 VIALS
Codi

Ut

Descripció

3.1

m3

Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

h
h
m3
h
%

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Regle vibratori
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %

0,866
0,866
1,100
0,060
1,500

Total

Costos indirectes

19,50 €
16,87 €
62,21 €
4,89 €
31,50 €
100,69 €

Preu total por m3
3.2
0,800
0,800
0,001
2,500
0,006

Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà,
col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

h
h
t
u
m3

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S 32,5,sacs
Peça form.40x20cm,g=7cm,p/rigos.
Morter ,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,sorra pedra granit.,250kg/m3
ciment,1:6,elab.a obra,formigonera 165l
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %
Costos indirectes

19,50 €
16,87 €
97,25 €
2,26 €
82,67 €

15,60 €
13,50 €
0,10 €
5,65 €
0,50 €

29,10 €
35,79 €

1,07 €

Preu total por m

0,780
0,780
0,079
0,001

36,86 €

Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada T-3 17x28 cm, col.loda sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera 165 l

h
h
m3
m3

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment
Morter mixt,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,calç,sorra pedra
granit.,200kg/m3 ciment,1:2:10,elab.a obra,formigonera 165l
Peça form.vora.DC,calçada,T-3 17x28cm
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %
Costos indirectes

19,50 €
16,87 €
60,68 €
125,23 €

15,21 €
13,16 €
4,79 €
0,13 €

9,52 €
28,37 €
43,72 €

10,00 €
0,43 €

Preu total por m

0,300
0,300
1,050
0,020
0,033
0,075
1,500

0,44 €

m

1,050 m
1,500 %

3.4

3,02 €

103,71 €

m

1,500 %

3.3

16,89 €
14,61 €
68,43 €
0,29 €
0,47 €

1,31 €

45,03 €

m3

Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2
de pols de quars vermell

h
h
m3
t
h
h
%

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Formigó HM-30/B/20/I+E,>=275kg/m3 ciment
Pols quars color vermell
Estenedora p/paviment formigó
Remolinador mecànic
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %

Costos indirectes

19,50 €
16,87 €
106,99 €
693,67 €
108,09 €
6,99 €
10,91 €
141,37 €

Preu total por m3

5,85 €
5,06 €
112,34 €
13,87 €
3,57 €
0,52 €
0,16 €

4,24 €

145,61 €

4 VORERES
Codi

Ut

Descripció

4.1

m3

Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

h
h
m3
h
%

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Regle vibratori
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %

0,866
0,866
1,100
0,060
1,500

Total

Costos indirectes

19,50 €
16,87 €
62,21 €
4,89 €
31,50 €
100,69 €

Preu total por m3
4.2

0,780
0,780
0,079
0,001

Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada T-3 17x28 cm, col.loda sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera 165 l

h
h
m3
m3

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment
Morter mixt,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,calç,sorra pedra
granit.,200kg/m3 ciment,1:2:10,elab.a obra,formigonera 165l
Peça form.vora.DC,calçada,T-3 17x28cm
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %
Costos indirectes

19,50 €
16,87 €
60,68 €
125,23 €

15,21 €
13,16 €
4,79 €
0,13 €

9,52 €
28,37 €
43,72 €

10,00 €
0,43 €

Preu total por m

0,685
0,685
1,050
0,150
1,500

0,750
0,750
0,003
1,020
0,032

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

h
h
m3
h
%

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment
Regle vibratori
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %

Costos indirectes

19,50 €
16,87 €
64,08 €
4,89 €
24,92 €
93,30 €

0,050
0,050
1,150
0,035
0,070
0,025
1,500

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu alt
Morter mixt,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,calç,sorra pedra
granit.,380kg/m3 ciment,1:0,5:4,elab.a obra,formigonera 165l
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %
Costos indirectes

19,50 €
16,87 €
83,36 €
4,92 €
114,67 €

14,63 €
12,65 €
0,25 €
5,02 €
3,67 €

27,28 €
36,63 €

1,10 €

0,41 €

37,73 €

m2

Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat

h
h
h
t
m2
h
%

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Manobre especialista
Sorra pedra granit. 0-3,5 mm
Llambordí form.10x20cmx8cm,preu sup.
Picó vibrant,plac.60cm
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %

Costos indirectes

19,50 €
16,87 €
16,87 €
13,66 €
12,12 €
6,73 €
18,63 €
32,44 €

m3

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM

h
m3
m3
h
h
h
%

Manobre
Aigua
Sauló s/garbellar
Motoanivelladora de mida petita
Corró vibratori autopropulsat,12-14t
Cam.cisterna 8m3
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %

Costos indirectes

16,87 €
1,08 €
14,38 €
62,72 €
70,81 €
42,85 €
0,84 €
25,67 €

Preu total por m3
4.7

96,10 €

h
h
t
m2
m3

Preu total por m2
4.6

2,80 €

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de
ciment pòrtland

Preu total por m2

0,350
0,350
0,350
0,076
1,020
0,019
1,500

13,36 €
11,56 €
67,28 €
0,73 €
0,37 €

m2

1,500 %

4.5

1,31 €

45,03 €

m3

Preu total por m3
4.4

3,02 €

103,71 €

m

1,050 m
1,500 %

4.3

16,89 €
14,61 €
68,43 €
0,29 €
0,47 €

m2

2,000 h

6,83 €
5,90 €
5,90 €
1,04 €
12,36 €
0,13 €
0,28 €

0,97 €

33,41 €
0,84 €
0,05 €
16,54 €
2,20 €
4,96 €
1,07 €
0,01 €

0,77 €

26,44 €

Paviment per a gual per a vianants, de peces de formigó monocapa de 40x60 cm, col.locat
sobre esplanada compactada i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb escòria,
elaborat amb formigonera de 165 l.
Oficial 1a d'obra pública

19,50 €

39,00 €

4 VORERES
Codi
2,000
0,010
0,003
1,020
0,032

Ut

Descripció

h
m3
t
m2
m3

Manobre
Aigua
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Peça form.60x40cmx10cm,preu alt
Morter mixt,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,calç,sorra pedra
granit.,380kg/m3 ciment,1:0,5:4,elab.a obra,formigonera 165l
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %
Costos indirectes

1,500 %

Total
16,87 €
1,08 €
83,36 €
44,14 €
114,67 €

33,74 €
0,01 €
0,25 €
45,02 €
3,67 €

72,74 €
122,78 €

3,68 €

Preu total por m2
4.8

1,500
1,500
0,010
0,003
1,020
0,032

1,09 €

126,46 €

m2

Paviment de panot especial groc podotàctil de 30x30x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de
ciment pòrtland

h
h
m3
t
m2
m3

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Aigua
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Panot especial groc podotàctil de 30x30x4 cm, classe 1a, preu alt
Morter mixt,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,calç,sorra pedra
granit.,380kg/m3 ciment,1:0,5:4,elab.a obra,formigonera 165l
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %
Costos indirectes

1,500 %

19,50 €
16,87 €
1,08 €
83,36 €
57,41 €
114,67 €

29,25 €
25,31 €
0,01 €
0,25 €
58,56 €
3,67 €

54,56 €
117,87 €

3,54 €

Preu total por m2

0,82 €

121,41 €

5 XARXA DE SANEJAMENT
Codi

Ut

Descripció

5.1

m

Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de
polipropilè (PP), sèrie SN-8 / SDR-29, rigidesa anular nominal 8 kN/m², de 315 mm de diàmetre
exterior i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament
sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior.
Inclús p/p de accessoris, peces especials, junts i lubricant per a muntatge, sense incloure
l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i provat
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocada de la sorra en el
fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la
instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir, col·locació de
juntes i encaix de peces. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares
interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió,
incloent els trams ocupats per peces especials.

1,050 m

0,100 m³
0,050 h
0,326 h
0,350 h
0,350 h
2,000 %

Total

Tub de polipropilè (PP) per sanejament, sèrie SN-8 / SDR-29, rigidesa
anular nominal 8 kN/m², de paret tricapa, color teula, de 315 mm de
diàmetre exterior i 10,7 mm d'espessor, fabricat segons la norma CEN
TC 155 WG13, inclús junts de goma i lubricant.
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
Retrocarregadora s/pneumàtics 75 CV.
Picó vibrant de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de
granota.
Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
3,000 %
Costos indirectes

39,33 €

41,30 €

8,16 €
26,31 €
6,29 €

0,82 €
1,32 €
2,05 €

19,50 €
16,87 €
58,22 €
59,38 €

6,83 €
5,90 €
1,16 €

Preu total por m
5.2

m

1,050 m

0,150 m³
0,080 h
0,462 h
0,400 h
0,400 h
2,000 %

1,78 €

61,16 €

Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de
polipropilè (PP), sèrie SN-8 / SDR-29, rigidesa anular nominal 8 kN/m², de 500 mm de diàmetre
exterior i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament
sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior.
Inclús p/p de accessoris, peces especials, junts i lubricant per a muntatge, sense incloure
l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i provat
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocada de la sorra en el
fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la
instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir, col·locació de
juntes i encaix de peces. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares
interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió,
incloent els trams ocupats per peces especials.
Tub de polipropilè (PP) per sanejament, sèrie SN-8 / SDR-29, rigidesa
anular nominal 8 kN/m², de paret tricapa, color teula, de 400 mm de
diàmetre exterior i 16,8 mm d'espessor, fabricat segons la norma CEN
TC 155 WG13, inclús junts de goma i lubricant.
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
Retrocarregadora s/pneumàtics 75 CV.
Picó vibrant de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de
granota.
Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
3,000 %
Costos indirectes

85,58 €

89,86 €

8,16 €
26,31 €
6,29 €

1,22 €
2,10 €
2,91 €

19,50 €
16,87 €
110,64 €
112,85 €

7,80 €
6,75 €
2,21 €

Preu total por m

3,39 €

116,24 €

5 XARXA DE SANEJAMENT
Codi

Ut

Descripció

5.3

m

Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de
polipropilè (PP), sèrie SN-8 / SDR-29, rigidesa anular nominal 8 kN/m², de 200 mm de diàmetre
exterior i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament
sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior.
Inclús p/p de accessoris, peces especials, junts i lubricant per a muntatge, sense incloure
l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i provat
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocada de la sorra en el
fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la
instal·lació començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir, col·locació de
juntes i encaix de peces. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares
interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió,
incloent els trams ocupats per peces especials.

1,050 m

0,100 m³
0,035 h
0,248 h
0,500 h
0,500 h
2,000 %

Total

Tub de polipropilè (PP) per sanejament, sèrie SN-8 / SDR-29, rigidesa
anular nominal 8 kN/m², de paret tricapa, color teula, de 200 mm de
diàmetre exterior i 6,8 mm d'espessor, fabricat segons la norma CEN TC
155 WG13, inclús junts de goma i lubricant.
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
Retrocarregadora s/pneumàtics 75 CV.
Picó vibrant de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de
granota.
Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
3,000 %
Costos indirectes

15,02 €

15,77 €

8,16 €
26,31 €
6,29 €

0,82 €
0,92 €
1,56 €

19,50 €
16,87 €
37,26 €
38,01 €

9,75 €
8,44 €
0,75 €

Preu total por m
5.4

Ut

0,675 m³
2,250 m²
0,173 m³
1,000 Ut

1,14 €

39,15 €

Formació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,00 m de
diàmetre interior i de 2,1 m d'alçada útil interior, format per: solera de 25 cm de gruix de formigó
armat HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8
mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 disposada en la cara superior de la solera; base
prefabricada de formigó en massa, de 125x125x100 cm, amb dos orificis de 40 cm de diàmetre
per a connexió de col·lectors, per pou de 100 cm de diàmetre interior, unió rígida encadellada
amb junt de goma, segons UNE-EN 1917, resistència a compressió major de 250 kg/cm²; anell
prefabricat de formigó en massa, per pou, unió rígida encadellada amb junt de goma, segons
UNE-EN 1917, de 100 cm de diàmetre interior i 50 cm d'alçària, resistència a compressió major
de 250 kg/cm² i finalment com acabament superior un con asimètric per brocal de pou,
prefabricat de formigó en massa, unió rígida encadellada amb junt de goma, segons UNE-EN
1917, de 100 a 60 cm de diàmetre interior i 60 cm d'alçària, resistència a compressió major de
250 kg/cm², amb tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat
classe D-400 segons UNE-EN 124, càrrega de ruptura 400 kN, instal·lat en calçades de carrers,
incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús preparació
del fons de l'excavació, anellat superior, formació de canal en el fons del pou amb formigó en
massa HM-30/B/20/I+Qb, empalmament i rejuntat de la trobada dels col·lectors amb el pou i
segellat de junts amb morter, rebut de patí, rebut de marc, ajustament entre tapa i marc i
enrasament de la tapa amb el paviment. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu), sense incloure l'excavació ni el replé
del extradós.
Inclou: Replanteig i traçat del pou en planta i alçat. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Col·locació del xarxat. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Muntatge de les peces prefabricades. Formació del canal en el fons del pou. Acoblament i
rejuntat dels col·lectors al pou. Segellat de junts. Col·locació dels pates. Col·locació de marc,
tapa de registre i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Formigó HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricat en central amb ciment SR,
abocada amb cubilot.
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Formigó HM-30/B/20/I+Qb, fabricat en central, amb ciment SR,
abocada amb cubilot.
Base prefabricada de formigó en massa, de 125x125x100 cm, amb
dos orificis de 40 cm de diàmetre per a connexió de col·lectors, per
pou de 100 cm de diàmetre interior, unió rígida encadellada amb junt
de goma, segons UNE-EN 1917, resistència a compressió major de 250
kg/cm².

57,76 €

38,99 €

1,65 €
54,86 €

3,71 €
9,49 €

86,22 €

86,22 €

5 XARXA DE SANEJAMENT
Codi

Ut
1,000 Ut

1,000 Ut

1,000 Ut

6,000 Ut
0,197
3,278
1,639
2,000

h
h
h
%

Descripció

Total

Anell prefabricat de formigó en massa, per pou, unió rígida
encadellada amb junt de goma, segons UNE-EN 1917, de 100 cm de
diàmetre interior i 50 cm d'alçària, resistència a compressió major de
250 kg/cm².
Con asimètric per brocal de pou, prefabricat de formigó en massa,
unió rígida encadellada amb junt de goma, segons UNE-EN 1917, de
100 a 60 cm de diàmetre interior i 60 cm d'alçària, resistència a
compressió major de 250 kg/cm².
Tapa circular i marc de foneria dúctil de 660 mm de diàmetre exterior i
40 mm d'altura, pas lliure de 550 mm, per pou, classe B-125 segons
UNE-EN 124. Tapa revestida amb pintura bituminosa i marc sense
tancament ni junt.
Pate de polipropilè conformat en U, per pou, de 330x160 mm, secció
transversal de D=25 mm, segons UNE-EN 1917.
Camió amb grua de fins a 6 t.
Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
3,000 %
Costos indirectes

25,00 €

25,00 €

35,32 €

35,32 €

23,11 €

23,11 €

2,94 €

17,64 €

35,75 €
19,50 €
16,87 €
338,09 €
344,85 €

7,04 €
63,92 €
27,65 €
6,76 €

Preu total por Ut
Ut

5.5

1,000 Ut
1,000 h
1,000 h
2,000 %

0,420
0,420
0,040
1,000

Embornal amb fons i sortida frontal, registrable, prefabricada de fosa
dúctil, de 50x30x60 cm de mesures interiors, per sanejament.
Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
3,000 %
Costos indirectes

70,58 €

70,58 €

19,50 €
16,87 €
106,95 €
109,09 €

19,50 €
16,87 €
2,14 €

3,27 €

112,36 €

u

Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 565x295x40 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície d'absorció, col.locat amb morter

h
h
t
u

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Morter M-4a (4 N/mm2) granel
Bast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.,565x295x40mm,C250,sup.a
bsor.=14dm2
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %
Costos indirectes

1,500 %

19,50 €
16,87 €
25,49 €
21,59 €

8,19 €
7,09 €
1,02 €
21,59 €

15,28 €
38,12 €

1,14 €

Preu total por u
5.7

355,20 €

Subministrament i muntatge de caixa per a embornal prefabricat de fosa dúctil, de 50x30x60
cm de mides interiors, per a recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre sola de formigó en massa
HM-20/P/20/I de 10 cm d'espessor i reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons
UNE-EN 124, compatible amb superfícies de llamborda, formigó o asfalt en calent, abatible i
antirobatori, amb marc de ferro colat del mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment
instal·lat i connexionat a la xarxa general de desguàs, incloent el reblert de l'extradós amb
material granular i sense incloure l'excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació del embornal prefabricat. Acoblament i rejuntat del embornal al col·lector. Reblert
de l'extradós. Col·locació del marc i la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Preu total por Ut
5.6

10,35 €

m³

5,000 Ut
86,700 kg
0,425 kg

0,23 €

39,26 €

Formació de llosa de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central, i abocament amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, per a elaboració i
muntatge de la ferralla en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, amb una quantia
aproximada de 85 kg/m³; acabat superficial llis mitjançant regla vibrant; sense incloure
l'encofrat en aquest preu. Inclús p/p de reforços, plecs, encontres, arrancades i esperes en murs
escales i rampes, canvis de nivell, malla metàl·lica de filferro en talls de formigonat, formació de
fossa d'ascensor, separadors, col·locació i fixació de col·lectors de sanejament en llosa,
vibratge del formigó amb regle vibrant i formació de juntes de construção.
Inclou: Replanteig i traçat de la llosa i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en
la mateixa. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Connexionat, ancoratge i
embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió.
Separador homologat per fonamentacions.
Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, subministrat en obra
en barres sense elaborar, diàmetres varis.
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.

0,01 €
0,31 €

0,05 €
26,88 €

0,59 €

0,25 €

5 XARXA DE SANEJAMENT
Codi

Ut
1,050 m³
0,321 h
0,040 h
0,485
0,728
0,008
0,107
2,000

h
h
h
h
%

Descripció

Total

Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
Regla vibrant de 3 m.
Camió bomba estacionat a obra, per bombeig de formigó. Inclús p/p
de desplaçament.
Oficial 1ª ferrallista.
Ajudant ferrallista.
Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
Mitjans auxiliars
3,000 %
Costos indirectes

41,61 €
1,77 €
94,39 €

43,69 €
0,57 €
3,78 €

17,72 €
15,46 €
17,72 €
15,46 €
96,85 €
98,79 €

8,59 €
11,25 €
0,14 €
1,65 €
1,94 €

Preu total por m³
m³

5.8

8,000 Ut
50,000 kg
3,330 m²

1,050
0,240
0,240
2,000

m³
h
h
%

m²

1,100 m²

3,000 Ut
22,000 kg
0,210
0,419
0,419
2,000

m³
h
h
%

101,75 €

Formació de mur de soterrani de 30 cm de gruix mitjà, encofrat a una cara i executat en
condicions complexes amb encofrat metàl·lic amb acabat tipus industrial per revestir; realitzat
amb formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb cubilot, amb una
quantia aproximada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 50 kg/m³. Encofrat i desencofrat dels murs
de fins 3 m d'alçària, amb plafons metàl·lics modulars. Inclús p/p de formació de junts, elements
per a pas d'instal·lacions, i segellat d'orificis amb massilla elàstica.
Inclou: Replanteig de l'encofrat sobre la fonamentació. Col·locació de l'armadura amb
separadors homologats. Col·locació d'elements per a pas d'instal·lacions. Formació de juntes.
Neteja de la base de recolzament del mur en la fonamentació. Encofrat a una cara del mur.
Abocament i compactació del formigó. Desencofrat. Curat del formigó. Segellat d'orificis.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Separador de plàstic rígid, homologat per murs.
Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborat en taller i
col·locat en obra, diàmetres varis.
Encofrat i desencofrat a una cara, en murs, amb plafons metàl·lics
modulars, fins 3 m d'alçaria, inclús p/p d'elements per a pas
d'instal·lacions.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central abocada amb cubilot.
Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.
Mitjans auxiliars
3,000 %
Costos indirectes

0,02 €
0,31 €

0,16 €
15,50 €

10,18 €

33,90 €

13,41 €
19,50 €
16,87 €
72,37 €
73,82 €

14,08 €
4,68 €
4,05 €
1,45 €

Preu total por m³
5.9

2,96 €

2,21 €

76,03 €

Formació de llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3
m, cantell 20 cm, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb
cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 22 kg/m²; muntatge i
desmuntatge del sistema d'encofrat continu amb puntals, sotaponts metàl·lics i superfície
encofrant de fusta tractada reforçada amb barnilles i perfils. Inclús p/p de nervis i cèrcols
perimetrals de planta i buits. Sense incloure repercussió de pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la
geometria de la planta sobre l'encofrat. Col·locació d'armadures amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat
del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares
exteriors dels cèrcols del perímetre, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits
de superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels
cèrcols del perímetre, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 6 m².
Sistema d'encofrat continu per a llosa de formigó armat, fins a 3 m
d'altura lliure de planta, compost de: puntals, sotaponts metàl·lics i
superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barres i perfils.
Separador homologat per lloses massisses.
Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborat en taller i
col·locat en obra, diàmetres varis.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.
Mitjans auxiliars
3,000 %
Costos indirectes

7,75 €

8,53 €

0,04 €
0,31 €

0,12 €
6,82 €

41,61 €
17,72 €
15,46 €
38,11 €
38,87 €

8,74 €
7,42 €
6,48 €
0,76 €

Preu total por m²

1,17 €

40,04 €

6 ENLLUMENAT PÚBLIC
Codi

Ut

Descripció

6.1

u

Suministre i col·locació de columna de planxa d´acer galvanitzat en calent marca LAMP o
similar model inpu de 10 metres i diametre final de 75 mm, de forma cilindrica, de 10 m
d´alçària, amb base platina i porta, Inclus dau de formigó de 1 metre de fondaria i anclatges
de 0,8 metres, inclos bornes de connexió d'entrada i sortida de linia trifasica, i sortida
monofasica amb fusible 10A. Inclou portella de 300x125mm, complint directiva 89/106/CEE i la
norma UNE-EN 40-5:2003 i caixes de borns tipus CLAVED. Inclu braços per a instal·lació de
lluminàries en columna i accessoris de muntatge de lluminaries. totalment instal·lada.

h
h
m3
h
u
h
u

Camió grua
Cam.cistella alç=11m
Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S/32,5+pedra
Oficial 1a electricista
P.p.accessoris p/colum.
Ajudant electricista
Columna INPU, cilindrica H=10m,base plat.+porta
3,000 %
Costos indirectes

1,000
0,610
0,710
0,600
1,000
0,600
1,000

Total

36,57 €
30,31 €
77,08 €
22,20 €
32,00 €
19,23 €
598,00 €
764,65 €

Preu total por u
6.2

1,000
0,530
0,640
0,530
1,000
0,530
1,000

1,000
0,490
0,600
0,530
1,000
0,530
1,000

h
h
m3
h
u
h
u

Camió grua
Cam.cistella alç=11m
Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S/32,5+pedra
Oficial 1a electricista
P.p.accessoris p/colum.
Ajudant electricista
Columna INPU, cilindrica H=8m,base plat.+porta
3,000 %
Costos indirectes

36,57 €
30,31 €
77,08 €
22,20 €
32,00 €
19,23 €
532,26 €
688,18 €

36,57 €
16,06 €
49,33 €
11,77 €
32,00 €
10,19 €
532,26 €

20,65 €

708,83 €

u

Suministre i col·locació de columna de planxa d´acer galvanitzat en calent marca LAMP o
similar model inpu de 3,7 metres i diametre final de 75 mm, de forma cilindrica, de 3,7 m
d´alçària, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó de 0,65 metre de fondaria
i anclatges de 0,5 metres, inclos bornes de connexió d'entrada i sortida de linia trifasica, i sortida
monofasica amb fusible 10A. Inclou portella de 300x125mm, complint directiva 89/106/CEE i la
norma UNE-EN 40-5:2003 i caixes de borns tipus CLAVED. Inclou accessoris de muntatge i
col·locacióo de lluminaria. Totalment instal·lada.

h
h
m3
h
u
h
u

Camió grua
Cam.cistella alç=11m
Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S/32,5+pedra
Oficial 1a electricista
P.p.accessoris p/colum.
Ajudant electricista
Columna INPU, cilindrica H=3,7m,base plat.+porta
3,000 %
Costos indirectes

u

0,483 h
0,483 h
1,000 u

36,57 €
30,31 €
77,08 €
22,20 €
32,00 €
19,23 €
492,00 €
643,63 €

u

0,483 h
0,483 h
1,000 u

36,57 €
14,85 €
46,25 €
11,77 €
32,00 €
10,19 €
492,00 €

19,31 €

662,94 €

Suministre i col·locació de Llumenera tipus globus de Led. Marca Salvi model Basic Top-2, o
similar. Equipada amb un total de 16 leds i una potència total de 23W. Temperatura de color
3000k. Instal·lada en col·lumna. Inclou tots els elements per al muntatge i la col·locació. Inclos
lampada. Totalment instalada i en funcionament.
Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Llumenera tipus globus Salvi Basic S Top 2 de LED 23W
3,000 %
Costos indirectes

22,20 €
19,23 €
509,60 €
529,61 €

Preu total por u
6.5

787,59 €

Suministre i col·locació de columna de planxa d´acer galvanitzat en calent marca LAMP o
similar model inpu de 8 metres i diametre final de 75 mm, de forma cilindrica, de 8 m d´alçària,
amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó de 0,8 metre de fondaria i
anclatges de 0,75 metres, inclos bornes de connexió d'entrada i sortida de linia trifasica, i sortida
monofasica amb fusible 10A, Inclou portella de 300x125mm, complint directiva 89/106/CEE i
norma UNE EN 40-5:2003 i caixes de borns tipus CLAVED. Inclu braç per a la instal·lació de la
lluminaria i accessoris de muntatge de lluminaries. totalment instal·lada.

Preu total por u
6.4

22,94 €

u

Preu total por u
6.3

36,57 €
18,49 €
54,73 €
13,32 €
32,00 €
11,54 €
598,00 €

10,72 €
9,29 €
509,60 €

15,89 €

545,50 €

Suministre i col·locació de Llumenera vial de la marca Salvi, model Basic S LAR, o similar. Disposa
de 16 leds amb una potència total de 68W. Temperatura de color 3000K . Instal·lada en
col·lumna i amb braç. Inclou tots els elements per al muntatge i la col·locació. Inclos lampada.
Totalment instalada i en funcionament.
Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Llumenera vial Salvi Basic S LAR de LED 68W
3,000 %

Costos indirectes

22,20 €
19,23 €
772,16 €
792,17 €

Preu total por u

10,72 €
9,29 €
772,16 €

23,77 €

815,94 €

6 ENLLUMENAT PÚBLIC
Codi

Ut

Descripció

6.6

u

Suministre i col·locació de Llumenera vial de la marca Salvi, model Basic S MED, o similar.
Disposa de 16 leds amb una potència total de 60W. Temperatura de color 3000K . Instal·lada en
col·lumna i amb braç. Inclou tots els elements per al muntatge i la col·locació. Inclos lampada.
Totalment instalada i en funcionament.

0,483 h
0,483 h
1,000 u

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Llumenera Salvi Basic S MED de LED 60W
3,000 %

Total

Costos indirectes

22,20 €
19,23 €
616,40 €
636,41 €

Preu total por u

10,72 €
9,29 €
616,40 €

19,09 €

655,50 €

7 XARXA ELECTRICITAT
Codi

Ut

Descripció

7.1

m

Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tripolar de secció 3x2,5 mm2 i col.locat en
tub

0,080 h
0,080 h
1,020 m

Total

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Conductor coure UNE RV 0,6/1 KV,3x2,5mm2
3,000 %

Costos indirectes

22,20 €
19,23 €
0,71 €
4,04 €

Preu total por m
m

7.2

1,020 m
0,040 h
0,040 h

Cable posta a terra RVK 16 mm2
Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Costos indirectes

2,51 €
19,23 €
22,20 €
4,22 €

Preu total por m
m
1,020 m
0,040 h
0,040 h

Cable posta a terra RVK 16 mm2
Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Costos indirectes

2,51 €
19,23 €
22,20 €
4,22 €

Preu total por m
m

0,025 h
0,020 h
1,020 m

m

0,020 h
1,020 m
0,033 h

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=63mm,20J,450N,p/ca
3,000 %
Costos indirectes

22,20 €
19,23 €
1,02 €
1,98 €

m

0,042 h
0,020 h
1,020 m

Ajudant electricista
Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/ca
Oficial 1a electricista
3,000 %
Costos indirectes

19,23 €
1,32 €
22,20 €
2,46 €

4,000
4,000
1,000
1,000
0,400

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=160mm,40J,450N,p/c
3,000 %
Costos indirectes

22,20 €
19,23 €
3,24 €
4,61 €

1,200
1,200
0,013
0,260

2,56 €
0,77 €
0,89 €

0,13 €

4,35 €

0,56 €
0,38 €
1,04 €

0,06 €

2,04 €

0,38 €
1,35 €
0,73 €

0,07 €

2,53 €

0,93 €
0,38 €
3,30 €

0,14 €

4,75 €

u

Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, segons esquemes i
indicacions per a quadres electrics estardars del ajuntament de Lleida., amb 3 sortides, i
regulador de nivell per a 9 kvA i programació anual per automata, inclos equip de mesura TMF1
i CGP segons FECSA. Inclou armari metal·lic acabat amb pintura epoxi, totalment instal.lat,
connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari
de connexió i muntatge.

h
h
u
u
m3

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Armari protecció+control enllum.públic,3sortides,reg. nivell
Petit mat.aux.connexió+muntatge p/armaris prot.,control enllum.p
Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S/32,5+pedra
3,000 %
Costos indirectes

22,20 €
19,23 €
7.422,00 €
78,15 €
77,08 €
7.696,70 €

Preu total por u
7.8

4,35 €

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

Preu total por m
7.7

0,13 €

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

Preu total por m
7.6

2,56 €
0,77 €
0,89 €

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
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

Preu total por m
7.5

4,16 €

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, de secció 4x6 mm2, col.locat en tub

3,000 %

7.4

0,12 €

Subministre i col·locació de cable de coure RVK de 16 mm2 de secció per a connexió
equipotencial i terra general. Inclosa part proporcional de material auxiliar i muntatge.

3,000 %

7.3

1,78 €
1,54 €
0,72 €

88,80 €
76,92 €
7.422,00 €
78,15 €
30,83 €

230,90 €

7.927,60 €

u

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra.
Inclourà tapa amb les caracteristiques designades per l'Ajuntament de Mollerussa. Complirà
amb la norma UNE EN-124

h
h
t
m3

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Sorra pedra granit. 0-3,5 mm
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment

19,50 €
16,87 €
13,66 €
62,21 €

23,40 €
20,24 €
0,18 €
16,17 €

7 XARXA ELECTRICITAT
Codi

Ut
6,000 u
1,000 u

Descripció

Total

Maó calat,29x14x10cm,p/revestir
Motlle metàl.lic p/encof.pericó enllum. 38x38x55cm,150 usos
3,000 %
Costos indirectes

0,23 €
0,82 €
62,19 €

Preu total por u
7.9
0,532
0,532
1,000
0,020

h
h
u
m3

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,25kg
Morter mixt,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,calç,sorra pedra
granit.,380kg/m3 ciment,1:0,5:4,elab.a obra,formigonera 165l
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %
Costos indirectes

19,50 €
16,87 €
15,51 €
114,67 €

10,37 €
8,97 €
15,51 €
2,29 €

19,34 €
37,43 €

1,12 €

h
h
u
u

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Piqueta connex.terra acer,L=2500mm,d14,6mm,estànd.
P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr.
3,000 %
Costos indirectes

22,20 €
19,23 €
6,25 €
3,25 €
20,53 €

pa

m

0,025 h
0,020 h
1,020 m

Costos indirectes

300,00 €

0,020 h
1,020 m
0,033 h

0,62 €

21,15 €

300,00 €
9,00 €

309,00 €

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
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, per a la connexió dels
nous semàfors.
Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=63mm,20J,450N,p/ca
3,000 %
Costos indirectes

22,20 €
19,23 €
1,02 €
1,98 €

Preu total redondeado por m
m

5,91 €
5,12 €
6,25 €
3,25 €

Partida alçada d'abonament íntegre de la legalització elèctrica sense projecte, amb memòria
tècnica de disseny. Inclou les taxes de legalització amb TÜV Rheinland o ECA.

Preu total redondeado por pa

7.13

38,55 €

Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2000
mm de llargària i de 16 mm de diàmetre, clavada a terra

Sense descomposició
3,000 %

7.12

0,29 €

u

Preu total por u
7.11

64,06 €

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Preu total por u

0,266
0,266
1,000
1,000

1,87 €

u

1,500 %

7.10

1,38 €
0,82 €

0,56 €
0,38 €
1,04 €

0,06 €

2,04 €

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, per a la connexió amb
la xarxa d'enllumenat existent.
Ajudant electricista
Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/ca
Oficial 1a electricista
3,000 %
Costos indirectes

19,23 €
1,32 €
22,20 €
2,46 €

Preu total redondeado por m

0,38 €
1,35 €
0,73 €

0,07 €

2,53 €

8 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SEGONS CIA
Codi

Ut

Descripció

Total

8.1

u

Electrode i part. recolz. conversio a ET
Sense descomposició
3,000 %

Costos indirectes

578,64 €

Preu total redondeado por u
8.2

m

Costos indirectes

34,08 €

Preu total redondeado por m
u

Costos indirectes

470,75 €

Preu total redondeado por u
u

Costos indirectes

313,52 €

Preu total redondeado por u
u

Costos indirectes

84,83 €

Preu total redondeado por u
m

Costos indirectes

158,27 €

Preu total redondeado por m
u

Costos indirectes

462,36 €

Preu total redondeado por u
u

Costos indirectes

199,57 €

Preu total redondeado por u
u

Costos indirectes

87,80 €

Preu total redondeado por u
u

Costos indirectes

149,65 €

Preu total redondeado por u
u

Costos indirectes

104,33 €

Preu total redondeado por u
u

Costos indirectes

3,67 €

Preu total redondeado por u
u

Costos indirectes

73,57 €

Preu total redondeado por u
u

462,36 €
13,87 €

476,23 €
199,57 €
5,99 €

205,56 €
87,80 €
2,63 €

90,43 €
149,65 €
4,49 €

154,14 €
104,33 €
3,13 €

107,46 €
3,67 €
0,11 €

3,78 €

Maniob. R.Susbt. BT i Creaccio zona proteg. s.realiz.feines
Sense descomposició
3,000 %

8.14

163,02 €

Punta morta o protecc. cable sec BT
Sense descomposició
3,000 %

8.13

158,27 €
4,75 €

Informe per a creuaments i paralelismes o d'inspeccio en el
Sense descomposició
3,000 %

8.12

87,37 €

Forrat grapa qualssevol tipus
Sense descomposició
3,000 %

8.11

84,83 €
2,54 €

Forrat conductor nu
Sense descomposició
3,000 %

8.10

322,93 €

Suplem.marc.med.conf.plan.long.sup.100m
Sense descomposició
3,000 %

8.9

313,52 €
9,41 €

Marcar, medir, confec.planol sup. 15m-brigadaSense descomposició
3,000 %

8.8

484,87 €

Suplement rasa per empalmament MT
Sense descomposició
3,000 %

8.7

470,75 €
14,12 €

Cata localització serveis MT
Sense descomposició
3,000 %

8.6

35,10 €

Empalmamet termo.cable sec 1C 240 mm2 Al 18-30 kV
Sense descomposició
3,000 %

8.5

34,08 €
1,02 €

Cnjt Term. en fred ext 1C 240 mm2 Al. 18/30
Sense descomposició
3,000 %

8.4

596,00 €

Estesa en tubular 1C 240 mm2 Al 18-30 kV
Sense descomposició
3,000 %

8.3

578,64 €
17,36 €

73,57 €
2,21 €

75,78 €

Estudi i proyecte
Sense descomposició

3.510,00 €

8 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SEGONS CIA
Codi

Ut

Descripció

Total
3,000 %

Costos indirectes

3.510,00 €

Preu total redondeado por u
8.15

u

legalitzacio
Sense descomposició
3,000 %

Costos indirectes

421,40 €

Preu total redondeado por u
8.16

u

Costos indirectes

750,00 €

Preu total redondeado por u
u

Costos indirectes

1.200,00 €

Preu total redondeado por u
u

434,04 €
750,00 €
22,50 €

772,50 €

Ocupacio via publica
Sense descomposició
3,000 %

8.18

421,40 €
12,64 €

Permisos ajuntament
Sense descomposició
3,000 %

8.17

105,30 €

3.615,30 €

1.200,00 €
36,00 €

1.236,00 €

Centre Transformacó per a Edificis d'Habitatges
Inclou:
- Trafo potència 400 kVA/36/25/B2 + 10.
- Plaques indicadores seguretat Fecsa Endesa CT 2 portes.
- Edifici Prefabricat Superficie amb cel·la 36 kV 2L+1P (630/20kVA)
- Assentament per edifici prefabricat de superficie de 2 trafos.
- Vorera perimetral per a edifici prefabricat de superficie de 2 t.
- CT en edifici prefabricat de superficie 36 Kv 630 kVA FECSA.
- Complement cel·la 2L+1P motoor+UCI36 kV 630/20 kA.
Sense descomposició
3,000 %

Costos indirectes

1,00 €

Preu total redondeado por u

1,00 €
0,03 €

1,03 €

9 XARXA D'AIGUA POTABLE I INCENDIS
Codi

Ut

Descripció

Total

9.1

pa

Partida alçada corresponent als treballs necessaris per realitzar la connexió amb la xarxa
existent d'aigua potable
Sense descomposició
3,000 %

Costos indirectes

916,04 €

Preu total redondeado por pa
9.2

0,550
0,550
1,020
0,200
1,000
1,500

Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de
la rasa

h
h
m
u
u
%

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Tub polietilè PE 100,DN=125mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2
Accessori p/tubs poliet.alta dens.DN=125mm,10bar,p/soldar
Pp.elem.munt.p/tubs poliet.alta dens.DN=125mm,10bar,soldat
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %
Costos indirectes

22,20 €
19,23 €
7,52 €
59,36 €
0,64 €
22,79 €
43,31 €

Preu total redondeado por m

0,456 h
0,456 h
1,000 u

Oficial 1a lampista
Ajudant lampista
Boca reg,fosa=45mm,epoxi,rosca t Reus
3,000 %

Costos indirectes

22,20 €
19,23 €
189,53 €
208,42 €

Costos indirectes

64,09 €

Preu total redondeado por u

0,450
0,450
0,050
1,000

3,000
3,000
1,000
1,000
1,500

6,25 €

214,67 €
64,09 €
1,92 €

66,01 €

h
h
t
u

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Morter M-4a (4 N/mm2) granel
Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas
600x600mm,B125
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %
Costos indirectes

19,50 €
16,87 €
25,49 €
45,67 €

8,78 €
7,59 €
1,27 €
45,67 €

16,37 €
63,56 €

1,91 €

0,25 €

65,47 €

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 5", de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

h
h
u
%

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Vàlvula comporta manual+rosca,DN=5",PN=10bar,bronze
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %
Costos indirectes

22,20 €
19,23 €
159,74 €
49,72 €
210,21 €

Preu total redondeado por u
9.7

10,12 €
8,77 €
189,53 €

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

Preu total redondeado por u

1,200
1,200
1,000
1,500

44,61 €

u

1,500 %

9.6

1,30 €

Pericó de formigó prefabricat de 60x60x50, amb 4 finestres de d25 cm amb el fons drenant
Sense descomposició
3,000 %

9.5

12,21 €
10,58 €
7,67 €
11,87 €
0,64 €
0,34 €

Boca de reg soterrada de 45 mm de fosa revestida d'epoxi, amb sortida de rosca tipus Reus,
muntada a pericó de registre i connectada a xarxa d'abastament

Preu total redondeado por u
u

9.4

943,52 €

m

u

9.3

916,04 €
27,48 €

26,64 €
23,08 €
159,74 €
0,75 €

6,31 €

216,52 €

u

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

h
h
u
u
%

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Hidrant soterr.pericó reg.,1x100mm,connex.D=4"
P.p.elements especials p/hidrants
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %

Costos indirectes

22,20 €
19,23 €
302,90 €
1,50 €
124,29 €
430,55 €

Preu total redondeado por u

66,60 €
57,69 €
302,90 €
1,50 €
1,86 €

12,92 €

443,47 €

10 XARXA DE REG
Codi

Ut

Descripció

10.1

Ut

Subministrament i muntatge d'escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 2 m de
longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa
subministradora amb la instal·lació general del reg, continua en tot el recorregut sense unions o
ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè d'alta densitat banda
blau (PE-100), de 63 mm de diàmetre exterior, PN = 16 atm i 5,8 mm de gruix, col·locada sobre
llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament
compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la
generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa
general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de 2"
de diàmetre amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió roscada,
situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta
prefabricada de polipropilè de 40x40x40 cm, col·locada sobre solera de formigó en massa
HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor. Fins i tot p/p d'accessoris i peces especials, demolició i
aixecat del ferm existent, posterior reposició amb formigó en massa HM-20/P/20/I, i connexió a
la xarxa. Sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o
elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació
de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de
solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de la tapa. Execució del
reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,244 m³
1,000 Ut
2,000 m

1,000 Ut
1,000 Ut
1,000 Ut
0,147
0,150
0,573
0,573
0,107
1,359
0,786
4,549
2,283
4,000

m³
m³
h
h
h
h
h
h
h
%

Total

Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
Collaret de presa en càrrega de PP, per tub de polietilè d'alta densitat
(PE-100 A), de 63 mm de diàmetre exterior, segons UNE-EN ISO 15874-3.
Connexió de servei de polietilè d'alta densitat banda blau (PE-100), de
63 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 5,8 mm de gruix, segons
UNE-EN 12201-2 i UNE-EN 12201-3. Inclús p/p d'accessoris de connexió i
peces especials.
Pericó prefabricat de polipropilè, 40x40x40 cm.
Tapa de PVC, per a arquetes de fontaneria de 40x40 cm.
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2", amb
comandament de regle quadrat.
Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central, abocada amb cubilot.
Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central, abocada amb cubilot.
Compressor portàtil elèctric 5 m³/min.
Martell pneumàtic.
Oficial 1ª construcció.
Oficial 2ª construcció.
Peó ordinari construcció.
Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.
Mitjans auxiliars
3,000 %
Costos indirectes

8,16 €
1,03 €

1,99 €
1,03 €

1,98 €

3,96 €

9,54 €
8,18 €
9,56 €

9,54 €
8,18 €
9,56 €

12,45 €
12,45 €
1,73 €
0,70 €
19,50 €
17,75 €
16,87 €
22,20 €
17,75 €
220,33 €
229,14 €

1,83 €
1,87 €
0,99 €
0,40 €
2,09 €
24,12 €
13,26 €
100,99 €
40,52 €
8,81 €

Preu total redondeado por Ut
10.2

0,220
0,220
1,020
1,020
0,300
1,000
1,500

236,01 €

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat dintre d'una canonada de doble paret i a una profunditat màxima de 25 cm.

h
h
m
m
u
u
%

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Tub polietilè PE 100,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2
Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/ca
Accessori p/tubs poliet.alta dens.DN=63mm,p/connec.pressió
Pp.elem.munt.p/tubs poliet.alta dens.DN=63mm,connect.pressió
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %
Costos indirectes

22,20 €
19,23 €
1,54 €
1,32 €
9,96 €
0,08 €
9,11 €
15,24 €

Preu total redondeado por m
10.3

6,87 €

m
0,152 h
0,077 h
1,050 m

4,88 €
4,23 €
1,57 €
1,35 €
2,99 €
0,08 €
0,14 €

0,46 €

15,70 €

Drenatge amb tub circular ranurat de PVC de D 110 mm
Oficial 1a paleta
Manobre
Tub circ. ranur.de PVC D=80mm
3,000 %

Costos indirectes

19,50 €
16,87 €
1,59 €
5,93 €

2,96 €
1,30 €
1,67 €

0,18 €

Preu total redondeado por m
10.4

u

6,11 €

Pericó de formigó prefabricat de 60x60x50, amb 4 finestres de d25 cm amb el fons drenant
Sense descomposició

64,09 €

10 XARXA DE REG
Codi

Ut

Descripció

Total
3,000 %

Costos indirectes

64,09 €

Preu total redondeado por u
10.5
0,450
0,450
0,050
1,000

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

h
h
t
u

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Morter M-4a (4 N/mm2) granel
Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas
600x600mm,B125
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %
Costos indirectes

1,500 %

19,50 €
16,87 €
25,49 €
45,67 €

8,78 €
7,59 €
1,27 €
45,67 €

16,37 €
63,56 €

1,91 €

Preu total redondeado por u
10.6

u

0,200 h
0,200 h
1,000 u
1,500 %

u
1,000 u
0,030 h

Oficial 1a jardiner
Ajudant jardiner
Electrovàlvula p/reg,cos PVC,Q=0,50-34,0m3/h,P=1-10 bar,solenoide
24V,presa 2''
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %
Costos indirectes

u

65,47 €

19,50 €
17,75 €
72,32 €

3,90 €
3,55 €
72,32 €

7,45 €
79,88 €

2,40 €

0,11 €

82,28 €

Gotejador autonetejant, antidrenant i autocompensat, amb un cabal de 8 l/h, inserit en
canonada de polietilè de 32 mm
Gotejador autonet.,antidren.,autocomp.,cabal 8l/h,p/canonada
polietilè,32mm
Oficial 1a muntador
3,000 %
Costos indirectes

0,46 €

0,46 €

22,20 €
1,13 €

0,03 €

Preu total redondeado por u
10.8

0,25 €

Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions roscades de 2'' DN, amb alimentació
del relè a 24V a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34 m3/h, amb
regulador de cabals, amb cos i tapa de PVC, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el
relè i purgat intern, instal.lada

Preu total redondeado por u
10.7

1,92 €

66,01 €

0,67 €

1,16 €

Programador de reg autònom de piles, tipus TBOSS o WVC, amb comandament per consola
d'infrarojos o via ràdio.
Sense descomposició
3,000 %

Costos indirectes

99,32 €

Preu total redondeado por u

99,32 €
2,98 €

102,30 €

11 XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Codi

Ut

Descripció

11.1

m

Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb
unió encolada i com a canalització soterrada

0,068 h
0,077 h
1,020 m
1,500 %

Total

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Tub rígid
PVC,DN=110mm,impacte=12J,resist.compress.=250N,G=1,8mm
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %
Costos indirectes

22,20 €
19,23 €
3,42 €

1,51 €
1,48 €
3,49 €

2,99 €
6,52 €

0,20 €

Preu total redondeado por m
11.2
0,122
0,122
0,190
1,500

0,616
0,616
0,173
0,400

Recobriment protector exterior per a canalitzacions de tub de PVC de fins a Ø 20 cm, amb
45x40 cm de secció de formigó HM-20/P/20/I

h
h
m3
%

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %

Costos indirectes

19,50 €
16,87 €
62,21 €
4,44 €
16,33 €

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Paret tanc.recolzada,14cm,maó
calat,29x14x10cm,p/revestir,col.morter 1:2:10
Arrebossat bona vista,vert.int., h<3m,morter ciment 1:6,remolinat
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %
Costos indirectes

0,768 h
0,768 h
0,035 m3
1,000 u
1,500 %

19,50 €
16,87 €
62,21 €
289,34 €

12,01 €
10,39 €
10,76 €
115,74 €

20,92 €
22,40 €
200,70 €

51,46 €
0,34 €

6,02 €

206,72 €

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 940x840x70 mm, col·locat amb morter
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Morter ,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,sorra pedra granit.,380kg/m3
ciment,1:4,elab.a obra,formigonera 165l
Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 940x840x70
mm
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %
Costos indirectes

19,50 €
16,87 €
93,21 €

14,98 €
12,96 €
3,26 €

102,02 €

102,02 €

27,94 €
133,64 €

4,01 €

Preu total redondeado por u

0,42 €

137,65 €

u

Pericó de 109x90x100 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

h
h
m3
m3

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Paret tanc.recolzada,14cm,maó
calat,29x14x10cm,p/revestir,col.morter 1:2:10
Arrebossat bona vista,vert.int., h<3m,morter ciment 1:6,remolinat
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %
Costos indirectes

3,980 m2
1,500 %

19,50 €
16,87 €
62,21 €
289,34 €

17,90 €
15,50 €
16,17 €
198,78 €

20,92 €
33,40 €
332,11 €

83,26 €
0,50 €

Preu total redondeado por u
11.6

16,82 €

h
h
m3
m3

u

0,918
0,919
0,260
0,687

0,49 €

Pericó de 80x70x82 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra

Preu total redondeado por u

11.5

2,38 €
2,06 €
11,82 €
0,07 €

u

2,460 m2
1,500 %

11.4

6,72 €

m

Preu total redondeado por m
11.3

0,04 €

u
0,766 h
0,768 h
0,040 m3
1,000 u
1,500 %

9,96 €

342,07 €

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 1250x1060x80 mm, col·locat amb
morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Morter ,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,sorra pedra granit.,380kg/m3
ciment,1:4,elab.a obra,formigonera 165l
Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 1250x1060x80
mm
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %
Costos indirectes

19,50 €
16,87 €
93,21 €

14,94 €
12,96 €
3,73 €

200,25 €

200,25 €

27,90 €
232,30 €

6,97 €

Preu total redondeado por u

0,42 €

239,27 €

12 SENYALITZACIÓ VIÀRIA
Codi

Ut

Descripció

12.1

u

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament

0,840 h
1,000 u
1,500 %

Total

Manobre
Placa triangular,70cm làm.reflect.nivell 1 intens.
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %

Costos indirectes

16,87 €
50,55 €
14,17 €
64,93 €

Preu total redondeado por u
u

12.2

1,215 h
1,000 u
1,500 %

u
0,800 h
1,000 u
1,500 %

Manobre
Placa informativa,60x60cm làm.reflect.nivell 1 intens.
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %
Costos indirectes

0,152
0,152
1,000
0,029

Manobre
Placa circular,D=60cm làm.reflect.nivell 1 intens.
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %

0,030
0,030
0,125
0,063
0,010
1,500

Costos indirectes

0,127
0,127
0,500
0,250
0,042
1,500

13,50 €
38,78 €
0,20 €

1,57 €

54,05 €

Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra formigonat

h
h
m
m3

Oficial 1a paleta
Manobre
Suport,tub acer galv.80x40x2mm,p/senyal.vert.
Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S/32,5+pedra
calc. 20mm,elab.a obra,formigonera 250l
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %
Costos indirectes

19,50 €
16,87 €
11,70 €
74,56 €

2,96 €
2,56 €
11,70 €
2,16 €

5,52 €
19,46 €

0,58 €

0,08 €

20,04 €

m

Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 30 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

h
h
kg
kg
h
%

Oficial 1a
Manobre
Pintura reflectora p/senyal.
Microesferes de vidre
Màquina p/pintar banda vial autopropulsada
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %

Costos indirectes

19,50 €
16,87 €
8,68 €
4,11 €
32,37 €
0,73 €
3,00 €

0,39 €
0,34 €
1,30 €
0,31 €
0,65 €
0,01 €

0,09 €

3,09 €

m

Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

h
h
kg
kg
h
%

Oficial 1a
Manobre
Pintura reflectora p/senyal.
Microesferes de vidre
Màquina p/pintar banda vial accionament manual
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %
Costos indirectes

19,50 €
16,87 €
8,68 €
4,11 €
31,26 €
1,10 €
2,78 €

Preu total redondeado por m
12.7

106,44 €

16,87 €
38,78 €
13,50 €
52,48 €

Preu total redondeado por m
12.6

3,10 €

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

Preu total redondeado por m

0,020
0,020
0,150
0,075
0,020
1,500

20,50 €
82,53 €
0,31 €

m

1,500 %

12.5

66,88 €

16,87 €
82,53 €
20,50 €
103,34 €

Preu total redondeado por u
12.4

1,95 €

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

Preu total redondeado por u
12.3

14,17 €
50,55 €
0,21 €

0,59 €
0,51 €
1,09 €
0,26 €
0,31 €
0,02 €

0,08 €

2,86 €

m2

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

h
h
kg
kg
h
%

Oficial 1a
Manobre
Pintura reflectora p/senyal.
Microesferes de vidre
Màquina p/pintar banda vial accionament manual
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %
Costos indirectes

19,50 €
16,87 €
8,68 €
4,11 €
31,26 €
4,62 €
11,37 €

Preu total redondeado por m2

2,48 €
2,14 €
4,34 €
1,03 €
1,31 €
0,07 €

0,34 €

11,71 €

13 MOBILIARI URBÀ
Codi

Ut

Descripció

13.1

u

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

h
h
u
m3

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Paperera trabucable d=31cm planxa pint.G=1mm,suport tub
Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S/32,5+pedra
granit. 20mm,elab.a obra,formigonera 250l
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %
Costos indirectes

0,500
0,500
1,000
0,059

1,500 %

Total

19,50 €
16,87 €
133,27 €
78,99 €

9,75 €
8,44 €
133,27 €
4,66 €

18,19 €
156,39 €

4,69 €

Preu total redondeado por u

0,27 €

161,08 €

14 ENJARDINAMENT
Codi

Ut

Descripció

14.1

Ut

Subministrament, obertura de cadolla de 125x80x100 cm per mitjans mecànics i plantació de
Lledoner (Celtis australis), subministrat en contenidor. Inclús p/p d'aportació de terra vegetal
seleccionada i garbellada, substrats vegetals fertilitzats, formació d'escossell, colocació d'aspre
i primer reg.
Inclou: Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny. Plantació.
Col·locació de tutor. Primer rec.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 Ut
1,000
0,040
0,350
0,350

m³
m³
h
h

1,000 h
1,000 h
2,000 %

Total

Lledoner (Celtis australis) de 14 a 16 cm de perímetre de tronc a 1 m
del terra, subministrat en contenidor de 50 litres, D=50 cm.
Terra vegetal garbellada.
Aigua.
Excavadora hidràulica s/pneumàtics 84 CV.
Dúmper autorecarregable de 2 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic.
Oficial 1ª jardiner.
Peó jardiner.
Mitjans auxiliars
3,000 %
Costos indirectes

114,73 €

114,73 €

7,63 €
0,39 €
32,90 €
6,62 €

7,63 €
0,02 €
11,52 €
2,32 €

19,50 €
16,87 €
172,59 €
176,04 €

19,50 €
16,87 €
3,45 €

Preu total redondeado por Ut
Ut

14.2

1,000 Ut
1,000
0,040
0,350
0,350

m³
m³
h
h

1,000 h
1,000 h
2,000 %

5,28 €

181,32 €

Subministrament, obertura de cadolla de 125x80x100 cm per mitjans mecànics i plantació
d'Acer Campestre "Queen Elizaeth", subministrat en contenidor. Inclús p/p d'aportació de terra
vegetal seleccionada i garbellada, substrats vegetals fertilitzats, formació d'escossell, colocació
d'aspre i primer reg.
Inclou: Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny. Plantació.
Col·locació de tutor. Primer rec.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Acer Campestre "Queen Elizabeth" de 12 a 14 cm de perímetre de
tronc a 1 m del terra, subministrat en contenidor de 50 litres, D=50 cm.
Terra vegetal garbellada.
Aigua.
Excavadora hidràulica s/pneumàtics 84 CV.
Dúmper autorecarregable de 2 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic.
Oficial 1ª jardiner.
Peó jardiner.
Mitjans auxiliars
3,000 %
Costos indirectes

158,87 €

158,87 €

7,63 €
0,39 €
32,90 €
6,62 €

7,63 €
0,02 €
11,52 €
2,32 €

19,50 €
16,87 €
216,73 €
221,06 €

19,50 €
16,87 €
4,33 €

Preu total redondeado por Ut

6,63 €

227,69 €

15 SEGURETAT I SALUT
Codi

Ut

15.1

mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
1,000 mes

Descripció

Total

Mòdul prefab. sanit. 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.+inst.elèc.
3,000 %
Costos indirectes

258,88 €
258,88 €

Preu total redondeado por mes

7,77 €

266,65 €

mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

15.2

1,000 mes

Mòdul prefab. vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.
3,000 %

Costos indirectes

180,57 €
180,57 €

Preu total redondeado por mes

180,57 €

5,42 €

185,99 €

mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

15.3

1,000 mes

Mòdul prefab. menjador 6x2,3x2,6m,inst.lampist.+inst.elèc.
3,000 %
Costos indirectes

169,05 €
169,05 €

Preu total redondeado por mes
u

15.4

1,000 u

u

15.5

1,000 u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS
3,000 %

Costos indirectes

126,55 €
126,55 €

m
0,091 h
0,400 m
1,500 %

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS
3,000 %
Costos indirectes

81,79 €
81,79 €

Manobre
Tanca mòbil metàl.L=2,5m,H=1m,4usos
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

16,87 €
12,79 €
1,54 €
6,68 €

Preu total redondeado por m
u
0,153 h
1,000 u
1,500 %

Manobre
Globus llum vermella p/senyal.
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

16,87 €
8,98 €
2,58 €
11,60 €

Preu total redondeado por u
0,099
1,000
0,120
1,500

m

Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

h
m
kg
%

Manobre
Cinta balisament reflectora
Acer b/corrug.obra man.taller B 400 S
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %

Costos indirectes

16,87 €
5,81 €
0,87 €
1,67 €
7,61 €

Preu total redondeado por m
u

1,517 h
1,000 u
1,000 u
1,500 %

3,80 €

130,35 €

81,79 €

2,45 €

84,24 €
1,54 €
5,12 €
0,02 €

0,20 €

6,88 €

Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòs

3,000 %

15.8

126,55 €

Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

3,000 %

15.7

5,07 €

174,12 €

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball

Preu total redondeado por u
15.6

169,05 €

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

Preu total redondeado por u

15.9

258,88 €

2,58 €
8,98 €
0,04 €

0,35 €

11,95 €
1,67 €
5,81 €
0,10 €
0,03 €

0,23 €

7,84 €

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Manobre
Cartell explic.senyal,advertència,text negre s/groc,rect.,cantell
neg.,costat major 41cm,p/ésser vist <=12m
Senyal advert.,normalitzada negre s/groc,triangular,cantell
neg.,costat major 41cm,p/ésser vista <=12m
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %
Costos indirectes

16,87 €
15,73 €

25,59 €
15,73 €

11,54 €

11,54 €

25,59 €
53,24 €

1,60 €

0,38 €

15 SEGURETAT I SALUT
Codi

Ut

Descripció

Total

Preu total redondeado por u
15.10

u

1,517 h
1,000 u
1,000 u
1,500 %

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Manobre
Senyal oblig.,normalitzada blanc s/blau,circ.,cantell
blanc,d=29cm,p/ésser vista <=12m
Cartell explic.senyal,obligació,text blanc s/blau,rect.,cantell
blanc,costat major 29cm,p/ésser vist <=12m
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %
Costos indirectes

16,87 €
7,35 €

25,59 €
7,35 €

9,50 €

9,50 €

25,59 €
42,82 €

1,28 €

Preu total redondeado por u
15.11

u

1,517 h
1,000 u
1,000 u
1,500 %

u

1,519 h
1,000 u
1,500 %

Manobre
Senyal prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda
transv.desc.esq.-dreta 45° vermell,d=29cm,p/ésser vista <=12m
Cartell explic.senyal,prohibició,text negre s/vermell,rect.,cantell
neg.,costat major 29cm,p/ésser vist <=12m
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %
Costos indirectes

u
1,000 u

25,59 €
7,36 €

10,70 €

10,70 €

25,59 €
44,03 €

1,32 €

u
1,000 u

Manobre
Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitzada blanc
s/vermell,rectang/quadr.,costat major 29cm,p/ésser vista <=12m
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %
Costos indirectes

u
1,000 u

25,63 €
9,50 €

25,63 €
35,51 €

1,07 €

Casc seguretat p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g,UNE EN 812
3,000 %
Costos indirectes

4,08 €
4,08 €

1,000 u

Protector auditiu tap escuma, UNE EN 352-2/UNE EN 458
3,000 %
Costos indirectes

0,31 €
0,31 €

u
1,000 u

Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell
Costos indirectes

1,34 €
1,34 €

Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola
antillisc.antiest.,punte.met.
3,000 %
Costos indirectes

u

0,31 €

0,01 €

0,32 €

1,34 €

0,04 €

1,38 €

21,22 €

21,22 €

21,22 €

0,64 €

21,86 €

Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable
Parella botes aigua,PVC,mitja canya
Costos indirectes

5,86 €
5,86 €

Preu total redondeado por u
1,000 u

4,20 €

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de desprendiment ràpid, amb puntera metàl.lica

3,000 %

15.18

4,08 €

0,12 €

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors
de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

Preu total redondeado por u
15.17

36,58 €

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458

Preu total redondeado por u
u

0,38 €

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

3,000 %

15.16

45,35 €

16,87 €
9,50 €

Preu total redondeado por u
15.15

0,38 €

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Preu total redondeado por u
15.14

44,10 €

16,87 €
7,36 €

Preu total redondeado por u
15.13

0,38 €

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Preu total redondeado por u
15.12

54,84 €

5,86 €

0,18 €

6,04 €

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.
3,000 %

Costos indirectes

13,36 €
13,36 €

13,36 €

0,40 €

15 SEGURETAT I SALUT
Codi

Ut

Descripció

Total

Preu total redondeado por u
15.19

u
1,000 u

Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE EN 471
Armilla p/senyalis.,tires reflect.cint./pit/esqu.,UNE EN 471
3,000 %
Costos indirectes

24,07 €
24,07 €

Preu total redondeado por u
15.20

u
1,000 u

u
1,000 u

Guants antihumitat,neop.s/sup.+cotó,manig.<1/2avantb.
3,000 %
Costos indirectes

7,31 €
7,31 €

u
1,000 u

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx., UNE EN 405
3,000 %
Costos indirectes

0,88 €
0,88 €

Sirena acústica marxa enrera
Costos indirectes

51,45 €
51,45 €

Preu total redondeado por u
u
1,000 u

u
9,113 h
1,500 %

Llumenera senyal.maqu.movim.,color ambre
3,000 %

Costos indirectes

60,68 €
60,68 €

Oficial 1a
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

19,50 €
177,70 €
180,37 €

Preu total redondeado por u
h
1,519 h
1,500 %

Manobre
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

16,87 €
25,63 €
26,01 €

Preu total redondeado por h
u
1,000 u

Curs.prim.aux+socorr
Costos indirectes

214,35 €
214,35 €

Preu total redondeado por u
u
1,000 u

Reconeixement med.
Costos indirectes

34,49 €
34,49 €

Preu total redondeado por u
h
1,519 h
1,500 %

1,54 €

52,99 €
60,68 €

1,82 €

62,50 €
177,70 €
2,67 €

5,41 €

185,78 €
25,63 €
0,38 €

0,78 €

26,79 €
214,35 €

6,43 €

220,78 €

Reconeixement mèdic
3,000 %

15.28

51,45 €

Curset de primers auxilis i socorrisme
3,000 %

15.27

0,91 €

Formació en Seguretat i Salut

3,000 %

15.26

0,88 €

0,03 €

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

3,000 %

15.25

7,53 €

Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre

Preu total redondeado por u
15.24

7,31 €

0,22 €

Senyal acústica de marxa enrera
3,000 %

15.23

0,72 €

24,79 €

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

Preu total redondeado por u
15.22

24,07 €

Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat de
cotó, amb maniguets fins a mig avantbraç

Preu total redondeado por u
15.21

13,76 €

34,49 €

1,03 €

35,52 €

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
Manobre
Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 %

Costos indirectes

16,87 €
25,63 €
26,01 €

Preu total redondeado por h

25,63 €
0,38 €

0,78 €

26,79 €

16 CONTROL DE QUALITAT
Codi

Ut

Descripció

16.1

u

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-501 o NLT 108

1,000 u

Total

Ass.picon.mèt.Proc.modif.,1most.sòl
3,000 %

Costos indirectes

74,11 €
74,11 €

Preu total redondeado por u
16.2

u
1,000 u

Determ.i/s.hum./dens.mèt.sorr.,1sòl
Costos indirectes

25,77 €
25,77 €

Preu total redondeado por u
u
1,000 u

Mes.cons.Abrams,1most.form.fresc
Costos indirectes

12,62 €
12,62 €

Preu total redondeado por u
u
1,000 u

u

1,000 u

Elab.+cura+recapç.+ass.compr.,1prov.cil.15x30cm adic.s.
3,000 %
Costos indirectes

20,35 €
20,35 €

u
1,000 u

Assaig flexió transv. 1tub mat.plàst.D<400 mm
3,000 %

Costos indirectes

176,49 €
176,49 €

u
1,000 u

12,62 €

0,38 €

13,00 €

20,35 €

0,61 €

20,96 €

176,49 €

5,29 €

181,78 €

Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de formigó, segons la norma UNE
83-302, UNE 83-303 i UNE 83-304
Extrac.+ass.compres.,1testimoni vorada form.
3,000 %

Costos indirectes

78,08 €
78,08 €

Preu total redondeado por u
16.7

26,54 €

Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre,
com a màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT

Preu total redondeado por u
16.6

0,77 €

Elaboració, cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm
addicional a la sèrie, segons la norma UNE 83-301 1R, UNE 83-303 i UNE 83-304

Preu total redondeado por u
16.5

25,77 €

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons
la norma UNE 83-313
3,000 %

16.4

2,22 €

76,33 €

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma
UNE 103-503
3,000 %

16.3

74,11 €

78,08 €

2,34 €

80,42 €

Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de
vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE 127-025
Determ.resist.desgast abrasió,1most. vorada prefab.form.
3,000 %
Costos indirectes

167,56 €
167,56 €

Preu total redondeado por u

167,56 €

5,03 €

172,59 €

Projecte d’Urbanització del PMU-06 de Mollerussa

PRESSUPOST

Toni Bosch Miquel, Arquitecte

Pressupost parcial nº 1 DEMOLICIONS I RESTITUCIONS
Nº

Ut

Descripció

Amidament

1.1

M2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Total m2 :

1.2

M2

M3

4,75

Import

453,39

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió
Total m2 :

1.3

95,450

Preu

22,950

10,66

244,65

Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics
Total m3 :

11,250

15,69

176,51

1.4

M3

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb compressor

1.5

M3

Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb un recorregut de fins a 20 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics

Total m3 :

Total m3 :
1.6

M3

19,220

74,340

8,76

9,98

168,37

741,91

Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una densitat superior a 1,45 t/m3
Total m3 :

74,340

4,75

Total Pressupost parcial nº 1 DEMOLICIONS I RESTITUCIONS :

353,12

2.137,95

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES
Nº

Ut

Descripció

Amidament

2.1

M2

Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

2.2

M3

Subministrament de terra seleccionada d'aportació

Total m2 :

Total m3 :

Preu

Import

2.344,000

0,96

2.250,24

1.245,400

6,16

7.671,66

2.3

M3

Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 95% del PM

2.4

M3

Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics

Total m3 :

Total m3 :

1.245,400

31,966

5,68

15,23

7.073,87

486,84

2.5

M3

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

2.6

M3

Rebliment no compactat de rasa amb tot-u natural, abocat manualment

Total m3 :

Total m3 :

898,155

9,600

11,74

10.544,34

26,94

258,62

2.7

M3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra procedent de material
reciclat de formigó, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

2.8

M3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades
de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

2.9

M3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de
20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Total m3 :

Total m3 :

Total m3 :
2.10

M3

M3

443,434

657,027

32,34

15,24

6,03

13.906,20

6.757,93

3.961,87

Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera
per a la càrrega, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Total m3 :

2.11

430,000

1.606,347

4,12

6.618,15

1.606,347

2,70

4.337,14

Disposició controlada a monodipòsit, de terres
Total m3 :

Total Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES :

63.866,86

Pressupost parcial nº 3 VIALS
Nº

Ut

Descripció

Amidament

3.1

M3

Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat
Total m3 :

3.2

M

M

M3

4.914,71

263,270

36,86

9.704,13

Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada T-3 17x28 cm, col.loda sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera 165 l
Total m :

3.4

103,71

Import

Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Total m :

3.3

47,389

Preu

263,270

45,03

11.855,05

Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars
vermell
Total m3 :

4,590

145,61

Total Pressupost parcial nº 3 VIALS :

668,35

27.142,24

Pressupost parcial nº 4 VORERES
Nº

Ut

Descripció

Amidament

4.1

M3

Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat
Total m3 :

35,301

Preu

103,71

Import

3.661,07

4.2

M

Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada T-3 17x28 cm, col.loda sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera 165 l

4.3

M3

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

Total m :

Total m3 :
4.4

M2

294,170

205,333

45,03

96,10

13.246,48

19.732,50

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland
Total m2 :

1.785,790

37,73

67.377,86

4.5

M2

Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre
llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

4.6

M3

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM

Total m2 :

Total m3 :
4.7

M2

M2

19,200

33,41

9.773,26

26,44

507,65

Paviment per a gual per a vianants, de peces de formigó monocapa de 40x60 cm, col.locat sobre
esplanada compactada i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb escòria, elaborat amb
formigonera de 165 l.
Total m2 :

4.8

292,525

15,360

126,46

1.942,43

Paviment de panot especial groc podotàctil de 30x30x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland
Total m2 :

29,562

121,41

Total Pressupost parcial nº 4 VORERES :

3.589,12

119.830,37

Pressupost parcial nº 5 XARXA DE SANEJAMENT
Nº

Ut

Descripció

Amidament

5.1

M

Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polipropilè (PP),
sèrie SN-8 / SDR-29, rigidesa anular nominal 8 kN/m², de 315 mm de diàmetre exterior i secció circular, amb
una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra
de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de
la generatriu superior. Inclús p/p de accessoris, peces especials, junts i lubricant per a muntatge, sense
incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i provat
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocada de la sorra en el fons de la rasa.
Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació començant per
l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Execució del
reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de
pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió, incloent els trams
ocupats per peces especials.
Total m :

5.2

M

M

61,16

Import

809,15

Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polipropilè (PP),
sèrie SN-8 / SDR-29, rigidesa anular nominal 8 kN/m², de 500 mm de diàmetre exterior i secció circular, amb
una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra
de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de
la generatriu superior. Inclús p/p de accessoris, peces especials, junts i lubricant per a muntatge, sense
incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i provat
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocada de la sorra en el fons de la rasa.
Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació començant per
l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Execució del
reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de
pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió, incloent els trams
ocupats per peces especials.
Total m :

5.3

13,230

Preu

407,010

116,24

47.310,84

Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polipropilè (PP),
sèrie SN-8 / SDR-29, rigidesa anular nominal 8 kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior i secció circular, amb
una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra
de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de
la generatriu superior. Inclús p/p de accessoris, peces especials, junts i lubricant per a muntatge, sense
incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i provat
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocada de la sorra en el fons de la rasa.
Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació començant per
l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Execució del
reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de
pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió, incloent els trams
ocupats per peces especials.
Total m :

29,800

39,15

1.166,67

Pressupost parcial nº 5 XARXA DE SANEJAMENT
Nº

Ut

Descripció

Amidament

5.4

Ut

Formació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,00 m de diàmetre interior i
de 2,1 m d'alçada útil interior, format per: solera de 25 cm de gruix de formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb
lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
disposada en la cara superior de la solera; base prefabricada de formigó en massa, de 125x125x100 cm,
amb dos orificis de 40 cm de diàmetre per a connexió de col·lectors, per pou de 100 cm de diàmetre
interior, unió rígida encadellada amb junt de goma, segons UNE-EN 1917, resistència a compressió major
de 250 kg/cm²; anell prefabricat de formigó en massa, per pou, unió rígida encadellada amb junt de
goma, segons UNE-EN 1917, de 100 cm de diàmetre interior i 50 cm d'alçària, resistència a compressió
major de 250 kg/cm² i finalment com acabament superior un con asimètric per brocal de pou, prefabricat
de formigó en massa, unió rígida encadellada amb junt de goma, segons UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de
diàmetre interior i 60 cm d'alçària, resistència a compressió major de 250 kg/cm², amb tancament de tapa
circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, càrrega de ruptura
400 kN, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de
vehicles. Inclús preparació del fons de l'excavació, anellat superior, formació de canal en el fons del pou
amb formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb, empalmament i rejuntat de la trobada dels col·lectors amb el
pou i segellat de junts amb morter, rebut de patí, rebut de marc, ajustament entre tapa i marc i
enrasament de la tapa amb el paviment. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu), sense incloure l'excavació ni el replé del
extradós.
Inclou: Replanteig i traçat del pou en planta i alçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Col·locació del xarxat. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Muntatge de les peces
prefabricades. Formació del canal en el fons del pou. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pou.
Segellat de junts. Col·locació dels pates. Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.
Total Ut :

5.5

Ut

U

M³

2.841,60

10,000

112,36

1.123,60

Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 565x295x40 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície d'absorció, col.locat amb morter
Total u :

5.7

355,20

Import

Subministrament i muntatge de caixa per a embornal prefabricat de fosa dúctil, de 50x30x60 cm de mides
interiors, per a recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/P/20/I de 10 cm
d'espessor i reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons UNE-EN 124, compatible amb
superfícies de llamborda, formigó o asfalt en calent, abatible i antirobatori, amb marc de ferro colat del
mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment instal·lat i connexionat a la xarxa general de desguàs,
incloent el reblert de l'extradós amb material granular i sense incloure l'excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del embornal
prefabricat. Acoblament i rejuntat del embornal al col·lector. Reblert de l'extradós. Col·locació del marc i
la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.
Total Ut :

5.6

8,000

Preu

10,000

39,26

392,60

Formació de llosa de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central, i abocament amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, per a elaboració i muntatge de la ferralla
en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, amb una quantia aproximada de 85 kg/m³; acabat
superficial llis mitjançant regla vibrant; sense incloure l'encofrat en aquest preu. Inclús p/p de reforços,
plecs, encontres, arrancades i esperes en murs escales i rampes, canvis de nivell, malla metàl·lica de
filferro en talls de formigonat, formació de fossa d'ascensor, separadors, col·locació i fixació de col·lectors
de sanejament en llosa, vibratge del formigó amb regle vibrant i formació de juntes de construção.
Inclou: Replanteig i traçat de la llosa i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en la
mateixa. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Connexionat, ancoratge i embroquetat de
les xarxes d'instal·lacions projectades. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de
fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre
cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió.
Total m³ :

18,897

101,75

1.922,77

Pressupost parcial nº 5 XARXA DE SANEJAMENT
Nº

Ut

Descripció

Amidament

5.8

M³

Formació de mur de soterrani de 30 cm de gruix mitjà, encofrat a una cara i executat en condicions
complexes amb encofrat metàl·lic amb acabat tipus industrial per revestir; realitzat amb formigó armat
HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb cubilot, amb una quantia aproximada d'acer UNE-EN
10080 B 500 S de 50 kg/m³. Encofrat i desencofrat dels murs de fins 3 m d'alçària, amb plafons metàl·lics
modulars. Inclús p/p de formació de junts, elements per a pas d'instal·lacions, i segellat d'orificis amb
massilla elàstica.
Inclou: Replanteig de l'encofrat sobre la fonamentació. Col·locació de l'armadura amb separadors
homologats. Col·locació d'elements per a pas d'instal·lacions. Formació de juntes. Neteja de la base de
recolzament del mur en la fonamentació. Encofrat a una cara del mur. Abocament i compactació del
formigó. Desencofrat. Curat del formigó. Segellat d'orificis.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, deduint
els buits de superfície major de 2 m².
Total m³ :

5.9

M²

18,622

Preu

76,03

Import

1.415,83

Formació de llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell
20 cm, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 22 kg/m²; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat
continu amb puntals, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barnilles i
perfils. Inclús p/p de nervis i cèrcols perimetrals de planta i buits. Sense incloure repercussió de pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la geometria de
la planta sobre l'encofrat. Col·locació d'armadures amb separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares exteriors dels
cèrcols del perímetre, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 6
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels cèrcols del
perímetre, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 6 m².
Total m² :

97,230

40,04

Total Pressupost parcial nº 5 XARXA DE SANEJAMENT :

3.893,09

60.876,15

Pressupost parcial nº 6 ENLLUMENAT PÚBLIC
Nº

Ut

Descripció

Amidament

6.1

U

Suministre i col·locació de columna de planxa d´acer galvanitzat en calent marca LAMP o similar model
inpu de 10 metres i diametre final de 75 mm, de forma cilindrica, de 10 m d´alçària, amb base platina i
porta, Inclus dau de formigó de 1 metre de fondaria i anclatges de 0,8 metres, inclos bornes de connexió
d'entrada i sortida de linia trifasica, i sortida monofasica amb fusible 10A. Inclou portella de 300x125mm,
complint directiva 89/106/CEE i la norma UNE-EN 40-5:2003 i caixes de borns tipus CLAVED. Inclu braços per
a instal·lació de lluminàries en columna i accessoris de muntatge de lluminaries. totalment instal·lada.
Total u :

6.2

U

U

787,59

Import

3.150,36

Suministre i col·locació de columna de planxa d´acer galvanitzat en calent marca LAMP o similar model
inpu de 8 metres i diametre final de 75 mm, de forma cilindrica, de 8 m d´alçària, amb base platina i
porta, col.locada sobre dau de formigó de 0,8 metre de fondaria i anclatges de 0,75 metres, inclos bornes
de connexió d'entrada i sortida de linia trifasica, i sortida monofasica amb fusible 10A, Inclou portella de
300x125mm, complint directiva 89/106/CEE i norma UNE EN 40-5:2003 i caixes de borns tipus CLAVED. Inclu
braç per a la instal·lació de la lluminaria i accessoris de muntatge de lluminaries. totalment instal·lada.
Total u :

6.3

4,000

Preu

9,000

708,83

6.379,47

Suministre i col·locació de columna de planxa d´acer galvanitzat en calent marca LAMP o similar model
inpu de 3,7 metres i diametre final de 75 mm, de forma cilindrica, de 3,7 m d´alçària, amb base platina i
porta, col.locada sobre dau de formigó de 0,65 metre de fondaria i anclatges de 0,5 metres, inclos bornes
de connexió d'entrada i sortida de linia trifasica, i sortida monofasica amb fusible 10A. Inclou portella de
300x125mm, complint directiva 89/106/CEE i la norma UNE-EN 40-5:2003 i caixes de borns tipus CLAVED.
Inclou accessoris de muntatge i col·locacióo de lluminaria. Totalment instal·lada.
Total u :

19,000

662,94

12.595,86

6.4

U

Suministre i col·locació de Llumenera tipus globus de Led. Marca Salvi model Basic Top-2, o similar.
Equipada amb un total de 16 leds i una potència total de 23W. Temperatura de color 3000k. Instal·lada en
col·lumna. Inclou tots els elements per al muntatge i la col·locació. Inclos lampada. Totalment instalada i
en funcionament.

6.5

U

Suministre i col·locació de Llumenera vial de la marca Salvi, model Basic S LAR, o similar. Disposa de 16 leds
amb una potència total de 68W. Temperatura de color 3000K . Instal·lada en col·lumna i amb braç. Inclou
tots els elements per al muntatge i la col·locació. Inclos lampada. Totalment instalada i en funcionament.

Total u :

Total u :
6.6

U

19,000

9,000

545,50

815,94

10.364,50

7.343,46

Suministre i col·locació de Llumenera vial de la marca Salvi, model Basic S MED, o similar. Disposa de 16
leds amb una potència total de 60W. Temperatura de color 3000K . Instal·lada en col·lumna i amb braç.
Inclou tots els elements per al muntatge i la col·locació. Inclos lampada. Totalment instalada i en
funcionament.
Total u :

9,000

655,50

Total Pressupost parcial nº 6 ENLLUMENAT PÚBLIC :

5.899,50

45.733,15

Pressupost parcial nº 7 XARXA ELECTRICITAT
Nº

Ut

Descripció

Amidament

7.1

M

Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tripolar de secció 3x2,5 mm2 i col.locat en tub

7.2

M

Subministre i col·locació de cable de coure RVK de 16 mm2 de secció per a connexió equipotencial i
terra general. Inclosa part proporcional de material auxiliar i muntatge.

7.3

M

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, de secció 4x6 mm2, col.locat en tub

7.4

M

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 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

Total m :

Total m :

Total m :

Total m :
7.5

M

210,000

525,000

710,000

214,000

Preu

4,16

4,35

4,35

2,04

Import

873,60

2.283,75

3.088,50

436,56

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
Total m :

825,000

2,53

2.087,25

7.6

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

7.7

U

Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, segons esquemes i indicacions per a
quadres electrics estardars del ajuntament de Lleida., amb 3 sortides, i regulador de nivell per a 9 kvA i
programació anual per automata, inclos equip de mesura TMF1 i CGP segons FECSA. Inclou armari
metal·lic acabat amb pintura epoxi, totalment instal.lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge.

7.8

U

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra.
Inclourà tapa amb les caracteristiques designades per l'Ajuntament de Mollerussa. Complirà amb la
norma UNE EN-124

7.9

U

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Total m :

Total u :

Total u :

Total u :
7.10

U

216,000

1,000

17,000

17,000

4,75

7.927,60

64,06

38,55

1.026,00

7.927,60

1.089,02

655,35

Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2000 mm de
llargària i de 16 mm de diàmetre, clavada a terra
Total u :

8,000

21,15

169,20

7.11

Pa

Partida alçada d'abonament íntegre de la legalització elèctrica sense projecte, amb memòria tècnica de
disseny. Inclou les taxes de legalització amb TÜV Rheinland o ECA.

7.12

M

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 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, per a la connexió dels nous semàfors.

Total pa :

Total m :
7.13

M

1,000

21,000

309,00

2,04

309,00

42,84

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, per a la connexió amb la xarxa d'enllumenat
existent.
Total m :

30,000

2,53

Total Pressupost parcial nº 7 XARXA ELECTRICITAT :

75,90

20.064,57

Pressupost parcial nº 8 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SEGONS CIA
Nº

Ut

Descripció

8.1

U

Electrode i part. recolz. conversio a ET

8.2

M

Estesa en tubular 1C 240 mm2 Al 18-30 kV

8.3

U

Amidament

Preu

Import

Total u :

1,000

596,00

596,00

Total m :

392,000

35,10

13.759,20

4,000

484,87

1.939,48

Total u :

4,000

322,93

1.291,72

Total u :

4,000

87,37

349,48

Total m :

2,000

163,02

326,04

1,000

476,23

476,23

Total u :

2,000

205,56

411,12

Total u :

9,000

90,43

813,87

Total u :

3,000

154,14

462,42

Total u :

1,000

107,46

107,46

Total u :

1,000

3,78

3,78

Total u :

1,000

75,78

75,78

Total u :

1,000

3.615,30

3.615,30

Total u :

1,000

434,04

434,04

Total u :

1,000

772,50

772,50

Total u :

1,000

1.236,00

1.236,00

Cnjt Term. en fred ext 1C 240 mm2 Al. 18/30
Total u :

8.4

U

Empalmamet termo.cable sec 1C 240 mm2 Al 18-30 kV

8.5

U

Cata localització serveis MT

8.6

M

Suplement rasa per empalmament MT

8.7

U

Marcar, medir, confec.planol sup. 15m-brigadaTotal u :

8.8

U

Suplem.marc.med.conf.plan.long.sup.100m

8.9

U

Forrat conductor nu

8.10

U

Forrat grapa qualssevol tipus

8.11

8.12

U

U

Informe per a creuaments i paralelismes o d'inspeccio en el

Punta morta o protecc. cable sec BT

8.13

U

Maniob. R.Susbt. BT i Creaccio zona proteg. s.realiz.feines

8.14

U

Estudi i proyecte

8.15

8.16

U

U

legalitzacio

Permisos ajuntament

8.17

U

Ocupacio via publica

8.18

U

Centre Transformacó per a Edificis d'Habitatges
Inclou:
- Trafo potència 400 kVA/36/25/B2 + 10.
- Plaques indicadores seguretat Fecsa Endesa CT 2 portes.
- Edifici Prefabricat Superficie amb cel·la 36 kV 2L+1P (630/20kVA)
- Assentament per edifici prefabricat de superficie de 2 trafos.
- Vorera perimetral per a edifici prefabricat de superficie de 2 t.
- CT en edifici prefabricat de superficie 36 Kv 630 kVA FECSA.
- Complement cel·la 2L+1P motoor+UCI36 kV 630/20 kA.

Pressupost parcial nº 8 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SEGONS CIA
Nº

Ut

Descripció
Total u :

Amidament

Preu

Import

33.257,380

1,03

34.255,10

Total Pressupost parcial nº 8 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SEGONS CIA :

60.925,52

Pressupost parcial nº 9 XARXA D'AIGUA POTABLE I INCENDIS
Nº

Ut

Descripció

Amidament

9.1

Pa

Partida alçada corresponent als treballs necessaris per realitzar la connexió amb la xarxa existent d'aigua
potable
Total pa :

9.2

M

1,000

Preu

943,52

Import

943,52

Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa
Total m :

260,980

44,61

11.642,32

9.3

U

Boca de reg soterrada de 45 mm de fosa revestida d'epoxi, amb sortida de rosca tipus Reus, muntada a
pericó de registre i connectada a xarxa d'abastament

9.4

U

Pericó de formigó prefabricat de 60x60x50, amb 4 finestres de d25 cm amb el fons drenant

Total u :

Total u :

5,000

6,000

214,67

66,01

1.073,35

396,06

9.5

U

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

9.6

U

Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 5", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada

9.7

U

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

Total u :

Total u :

Total u :

6,000

1,000

1,000

65,47

216,52

443,47

Total Pressupost parcial nº 9 XARXA D'AIGUA POTABLE I INCENDIS :

392,82

216,52

443,47

15.108,06

Pressupost parcial nº 10 XARXA DE REG
Nº

Ut

Descripció

Amidament

10.1

Ut

Subministrament i muntatge d'escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 2 m de longitud,
que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació
general del reg, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables,
formada per tub de polietilè d'alta densitat banda blau (PE-100), de 63 mm de diàmetre exterior, PN = 16
atm i 5,8 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament
excavada, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la
generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de
distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de 2" de diàmetre amb
comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió roscada, situada al costat de l'edificació,
fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 40x40x40 cm,
col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor. Fins i tot p/p d'accessoris i
peces especials, demolició i aixecat del ferm existent, posterior reposició amb formigó en massa
HM-20/P/20/I, i connexió a la xarxa. Sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements que
puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta
prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau
de tall. Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb
la xarxa general del municipi. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.
Total Ut :

10.2

M

1,000

Preu

236,01

Import

236,01

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat dintre d'una
canonada de doble paret i a una profunditat màxima de 25 cm.
Total m :

232,930

15,70

3.657,00

232,930

6,11

1.423,20

10.3

M

Drenatge amb tub circular ranurat de PVC de D 110 mm

10.4

U

Pericó de formigó prefabricat de 60x60x50, amb 4 finestres de d25 cm amb el fons drenant

10.5

U

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

10.6

U

Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions roscades de 2'' DN, amb alimentació del relè a
24V a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34 m3/h, amb regulador de cabals, amb
cos i tapa de PVC, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè i purgat intern, instal.lada

10.7

U

Gotejador autonetejant, antidrenant i autocompensat, amb un cabal de 8 l/h, inserit en canonada de
polietilè de 32 mm

10.8

U

Programador de reg autònom de piles, tipus TBOSS o WVC, amb comandament per consola d'infrarojos o
via ràdio.

Total m :

Total u :

Total u :

Total u :

Total u :

Total u :

1,000

1,000

1,000

22,000

1,000

66,01

65,47

82,28

1,16

102,30

Total Pressupost parcial nº 10 XARXA DE REG :

66,01

65,47

82,28

25,52

102,30

5.657,79

Pressupost parcial nº 11 XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Nº

Ut

Descripció

Amidament

11.1

M

Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió encolada i
com a canalització soterrada

11.2

M

Recobriment protector exterior per a canalitzacions de tub de PVC de fins a Ø 20 cm, amb 45x40 cm de
secció de formigó HM-20/P/20/I

11.3

U

Pericó de 80x70x82 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Total m :

Total m :

Total u :
11.4

U

488,400

24,722

1,000

Preu

6,72

16,82

206,72

Import

3.282,05

415,82

206,72

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 940x840x70 mm, col·locat amb morter ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Total u :

1,000

137,65

137,65

11.5

U

Pericó de 109x90x100 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

11.6

U

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 1250x1060x80 mm, col·locat amb morter ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Total u :

Total u :

1,000

1,000

342,07

239,27

Total Pressupost parcial nº 11 XARXA DE TELECOMUNICACIONS :

342,07

239,27

4.623,58

Pressupost parcial nº 12 SENYALITZACIÓ VIÀRIA
Nº

Ut

Descripció

Amidament

12.1

U

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
Total u :

12.2

U

3,000

Preu

66,88

Import

200,64

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
Total u :

4,000

106,44

425,76

12.3

U

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

12.4

M

Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra formigonat

Total u :

Total m :

4,000

23,320

54,05

20,04

216,20

467,33

12.5

M

Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 30 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

12.6

M

Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

12.7

M2

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual

Total m :

Total m :

Total m2 :

42,200

11,600

123,820

3,09

2,86

11,71

Total Pressupost parcial nº 12 SENYALITZACIÓ VIÀRIA :

130,40

33,18

1.449,93

2.923,44

Pressupost parcial nº 13 MOBILIARI URBÀ
Nº

Ut

Descripció

Amidament

13.1

U

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

4,000

Preu

161,08

Total Pressupost parcial nº 13 MOBILIARI URBÀ :

Import

644,32

644,32

Pressupost parcial nº 14 ENJARDINAMENT
Nº

Ut

Descripció

Amidament

14.1

Ut

Subministrament, obertura de cadolla de 125x80x100 cm per mitjans mecànics i plantació de Lledoner
(Celtis australis), subministrat en contenidor. Inclús p/p d'aportació de terra vegetal seleccionada i
garbellada, substrats vegetals fertilitzats, formació d'escossell, colocació d'aspre i primer reg.
Inclou: Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny. Plantació. Col·locació
de tutor. Primer rec.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.
Total Ut :

14.2

Ut

11,000

Preu

181,32

Import

1.994,52

Subministrament, obertura de cadolla de 125x80x100 cm per mitjans mecànics i plantació d'Acer
Campestre "Queen Elizaeth", subministrat en contenidor. Inclús p/p d'aportació de terra vegetal
seleccionada i garbellada, substrats vegetals fertilitzats, formació d'escossell, colocació d'aspre i primer
reg.
Inclou: Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny. Plantació. Col·locació
de tutor. Primer rec.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.
Total Ut :

27,000

227,69

Total Pressupost parcial nº 14 ENJARDINAMENT :

6.147,63

8.142,15

Pressupost parcial nº 15 SEGURETAT I SALUT
Nº

Ut

Descripció

Amidament

15.1

Mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de
bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Total mes :

15.2

7,000

Preu

266,65

Import

1.866,55

Mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
Total mes :

7,000

185,99

1.301,93

15.3

Mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

15.4

U

Total mes :

7,000

174,12

1.218,84

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Total u :

1,000

130,35

130,35

15.5

U

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

15.6

M

Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Total u :

Total m :
15.7

U

3,000

12,500

84,24

252,72

6,88

86,00

11,95

59,75

Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòs
Total u :

5,000

15.8

M

Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

15.9

U

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

15.10

U

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Total m :

Total u :

Total u :
15.11

U

517,000

1,000

1,000

7,84

54,84

44,10

4.053,28

54,84

44,10

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Total u :

1,000

45,35

45,35

15.12

U

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

15.13

U

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

Total u :

Total u :
15.14

U

2,000

10,000

36,58

73,16

4,20

42,00

0,32

3,20

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458
Total u :

10,000

Pressupost parcial nº 15 SEGURETAT I SALUT
Nº

Ut

Descripció

Amidament

15.15

U

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
Total u :

10,000

Preu

1,38

Import

13,80

15.16

U

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, amb puntera metàl.lica

15.17

U

Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable

15.18

U

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

Total u :

Total u :

Total u :

10,000

10,000

10,000

21,86

218,60

6,04

60,40

13,76

137,60

15.19

U

Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE EN
471

15.20

U

Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat de cotó, amb
maniguets fins a mig avantbraç

15.21

U

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

15.22

U

Senyal acústica de marxa enrera

Total u :

Total u :

15.23

U

U

Formació en Seguretat i Salut

15.26

U

Curset de primers auxilis i socorrisme

15.28

H

37,65

5,000

0,91

4,55

Total u :

3,000

52,99

158,97

62,50

187,50

3,000

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

H

U

7,53

247,90

Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre

15.25

15.27

5,000

24,79

Total u :

Total u :
15.24

10,000

Total u :

6,000

185,78

1.114,68

Total h :

72,000

26,79

1.928,88

Total u :

1,000

220,78

220,78

Total u :

10,000

35,52

355,20

72,000

26,79

1.928,88

Reconeixement mèdic

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
Total h :

Total Pressupost parcial nº 15 SEGURETAT I SALUT :

15.847,46

Pressupost parcial nº 16 CONTROL DE QUALITAT
Nº

Ut

Descripció

Amidament

16.1

U

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o
NLT 108
Total u :

16.2

U

2,000

Preu

76,33

Import

152,66

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE
103-503
Total u :

50,000

26,54

1.327,00

16.3

U

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma
UNE 83-313

16.4

U

Elaboració, cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm addicional a la
sèrie, segons la norma UNE 83-301 1R, UNE 83-303 i UNE 83-304

16.5

U

Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre, com a
màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del
MOPT

16.6

U

Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de formigó, segons la norma UNE 83-302, UNE
83-303 i UNE 83-304

16.7

U

Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE 127-025

Total u :

Total u :

Total u :

Total u :

Total u :

7,000

28,000

10,000

4,000

1,000

13,00

20,96

181,78

80,42

172,59

Total Pressupost parcial nº 16 CONTROL DE QUALITAT :

91,00

586,88

1.817,80

321,68

172,59

4.469,61

Projecte d’Urbanització del PMU-06 de Mollerussa

RESUM DEL PRESSUPOST PER CAPÍTOLS

Toni Bosch Miquel, Arquitecte

Projecte: PROJ. URBANITZ. PMU-6 MOLLERUSSA

Capítol

Import

1 DEMOLICIONS I RESTITUCIONS .....................................…
2 MOVIMENT DE TERRES .............................................…
3 VIALS ..........................................................…
4 VORERES ........................................................…
5 XARXA DE SANEJAMENT ............................................…
6 ENLLUMENAT PÚBLIC ..............................................…
7 XARXA ELECTRICITAT .............................................…
8 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SEGONS CIA ..........................…
9 XARXA D'AIGUA POTABLE I INCENDIS ...............................…
10 XARXA DE REG ..................................................…
11 XARXA DE TELECOMUNICACIONS ....................................…
12 SENYALITZACIÓ VIÀRIA ..........................................…
13 MOBILIARI URBÀ ................................................…
14 ENJARDINAMENT .................................................…
15 SEGURETAT I SALUT .............................................…
16 CONTROL DE QUALITAT ...........................................…

2.137,95
63.866,86
27.142,24
119.830,37
60.876,15
45.733,15
20.064,57
60.925,52
15.108,06
5.657,79
4.623,58
2.923,44
644,32
8.142,15
15.847,46
4.469,61

Pressupost d'execució material
13% de despeses generals
6% de benefici industrial

457.993,22
59.539,12
27.479,59

Pressupost d'execució per contracta

545.011,93

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CINC-CENTS
QUARANTA-CINC MIL ONZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS.
Mollerussa

