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I.- MEMÒRIA.-

1.-Antecedents.La zona que es vol pavimentar està situada dintre del nucli urbà del municipi
de Mollerussa, en una zona que està bastant consolidada, encara que hi
manca el desenvolupament del pla parcial que és el detonant de la realització
d’aquest projecte d’urbanització, i que fa referència exclusivament a les obres
d’urbanització i de serveis per abastir els terrenys d’aprofitament d’aquest pla
parcial, així com la realització dels serveis i part de paviment per a connectar
amb les parts que ja estan servides d’infraestructures i paviment i formar un
conjunt del tot consolidat pel que fa a la urbanització..
El pla parcial objecte principal d’aquest projecte d’urbanització és el SUBd-10
que marca el planejament vigent de Mollerussa i que es pretén desenvolupar
per iniciativa privada, en principi amb un sol propietari.
Pel que fa a les dimensions i organització del carrer i zones verdes del pla
parcial és tal com es detalla en el pla parcial i tal com s’ha demanat la
informació a l’ajuntament de Mollerussa que ha donat les pautes a seguir pel
que fa a materials a usar, la seva col·locació, les infraestrucutres a perllongar i
connectar amb les existents municipals. S’han seguit escrupolosament els
criteris genèrics de l’ajuntament donats el seu dia i de les companyies a les
quals se’ls hi ha demanat assessorament de subministrament.
Cal fer l’enderroc del paviment actual que sigui necessari substituir, així com la
tanca de delimitació de tancament d’una finca tal com es detalla i que s’ha de
enderrocar i reconstruir al seu lloc segons les alineacions del planejament del
pla parcial. També es faran les reurbanitzacions per connectar amb les xarxes
de serveis i infrastructures existents.
Amb aquesta actuació es pretén que es consolidi d’una manera correcta
aquesta part de la població, sobretot que la circulació a resultes de les
activitats que hi puguin haver noves a curt termini sigui més fluïda, al mateix
temps que els vianants puguin gaudir de l’espai que els pertoca per a poder
circular i gaudir, cal recordar a en zona pròxima hi han zones residencials.
La Classificació jurídica del sòl, objecte del projecte segons el planejament
vigent, és sòl qualificat de sistema viari dintre del pla parcial i sòl qualificar de
zona verda i /o lliure.
2.-Ordre de redacció del projecte .A proposta del promotor de desenvolupament del pla parcial SUBd-10 es fa la
redacció del projecte per tal de tenir una aproximació real al cost de les obres
de pavimentació i instal·lació de serveis ja que és necessari i obligatori en el
moment de desenvolupament del pla parcial amb la reparcel.lació que li
pertoca.
3.-Població i necessitats.El promotor, propietari de la majoria dels terrenys afectats pel pla parcial, a
resultes d’ampliar i millorar la seva indústria que té en aquest indret i poder fer
la venda de les parcel·les que no necessiti i poder-les transaccionar per a que

s’edifiquin industrialment, en proposa aquest projecte i el seu
desenvolupament.
Es tracta de fer un primer pas per al desenvolupament de la pavimentació de
la trama urbana de la població en aquesta zona industrial, i millorar els
accessos a la població de Mollerussa per aquest indret.
La reordenació d’aquest indret, que és un accés important de Mollerussa fa
que l’accés sigui més ordenat, segur i permeable, al mateix temps que provoca
la seva consolidació edificatòria.
Cal dir que la proposta passa per ser una actuació on la finalitat és donar la
possibilitat de fer un creixement fluid i ús adequat en aquest indret de la
població.
L’edificació a que basteix la urbanització proposada és eminentment industrial,
amb zones pròximes residencials, tal com es pot veure en els plànols del
planejament vigent de Mollerussa.
La proposta es desenvolupa en una zona topogràfica plana i inclinada suau.
4.-Justificació de la solució adoptada.La proposta es desenvolupa en una zona topogràfica en pendent uniforme i
gens exagerada, o sigui dintre de paràmetres correctes. La zona s'estructura
mitjançant la trobada en aquest punt de carrers de dimensions diverses,
resultat de la morfologia del vial que preveu el planejament i la via que entra a
la ciutat.
El tipus de pavimentació que es farà seguirà les mateixes directrius en quant a
materials dels carrers que s'han urbanitzat en aquest mateix indret.
Pel que fa a l’actuació, es desprèn que es segueix les alineacions del
planejament vigent.
Per tractar-se d’una actuació dins del Sòl Urbà, les infrastructures de serveis
tècnics no presenten cap problemàtica específica per a la instal·lació en el/s
tram/s de carrer/s proposat/s, sempre que es faci la connexió correcta amb els
elements preexistents.
5.-Objecte del projecte .Es objecte del present expedient la definició prèvia de les obres d’urbanització
pel que fa a:
- Enderrocs de les parts d'urbanització actual que siguin necessàries per
tal de fer la connexió amb les proposades, també el mobiliari actual i el seu
guarniment, i la relació als béns afectats si n’hi ha.
- Explanació i pavimentació del vial, amb els elements de senyalització tant
vertical com horitzontal necessaris, que conferiran a la zona caràcter urbà i
industrial.
- Xarxa de sanejament separativa, aquesta es farà com a perllongació o
substitució de la existent (obsoleta) i la previsió de connexió amb els patis
existents i la xarxa d'embornals. Es farà la xarxa per a aigües residuals i
per a aigües de pluja.
- Xarxa d'aigua potable, aquesta és farà tal com ha assessorat l’empresa
municipal i es farà una previsió per a futur perllongació o connexió en les
diferents canonades que travessen aquest indret, no es faran les
connexions a cada parcel·la fins que no s’edifiquin.

- Xarxa d'enllumenat públic, és existent en part, es farà la proposta de
l’enllumenat que fa falta i se’n allargarà la xarxa, també es prevista que es
col·loqui amb fanals que es defineixen als amidaments, la xarxa nova de
cablejat serà soterrada.
- Xarxa de Baixa i Mitja Tensió, tal com s’especifica en els plànols i en
l’assessorament de la CIA. . Es farà la previsió soterrada.
- Xarxa de Telefonia, es farà tenint en compte l’assessorament de la CIA
per fer-la tota soterrada i amb les connexions en les parts aèries ja
previstes per la CIA.
- Demolició o desviament de totes les unitats preexistents no adequades a
les noves determinacions.
6.-Descripció de les obres a realitzar i execució .Préviament a I'execució de les obres es procedeix al replanteig parcellari de la zona afectada, segons plànol del projecte de reparcel.lació
del Pla Parcial.
Les fases previstes en quant a I'execució de les obres són les
següents:
1.- Excavació de I'esplanació
2.- Execució de vorada i rigola
3.- Implantació de serveis
4.- Paviments de voreres
5.- Estesa i compactaciá de la base
6.- Acabat de paviment dels carrers
7.- Operacions finals(reixes etc...)
8.- Enjardinament de les zones verdes
6.1.- Demolicions, explanació i adequació del terreny.- Es farà l'enderroc i
demolició de les parts d’urbanització i de construccions que siguin necessàries
per tal de fer la connexió correcta amb la proposta.
Després es transportaran a l'abocador els productes resultants. Seguidament
es realitzarà el desmunt i terraplens simultàniament.
Es podran compensar les terres quan així ho autoritzi la Direcció Facultativa de
les obres a la vista dels assajos efectuats.
Quant els terraplens tinguin un gruix igual o inferior a 50cm s'escarificarà i
compactarà el terreny natural fins a una densitat del 95% del Próctor Normal.
Els terraplens es compactaran al 90% del Próctor Normal el ciment i nucli, i al
95% els 50cm superiors, es a dir, en la coronació. En les zones de desmunt
s'escarificarà i compactarà el terreny natural al 95% del próctor Modificat.
Posteriorment es procedirà al refí i anivellament dels seient de la nova caixa
del paviment definitiu.
6.2.- Xarxa de clavegueram.- La que es refarà i es farà nova, es connectarà a
la ja és existent. Es farà amb conductes corrugats de P.E. i/o P.V.C..
En el cas de tenir de fer-se pous nous, aquests seran de formigó prefabricat de
planta circular de 1,0 m ó 80cm de diàmetre interior, i tapa de ferro de 60cm
per poder ser accessible. Es situaran al menys cada 50 m i en les trobades de
clavegueres i canvis forçats de direcció.

La connexió de la claveguera general fins a la façana de cada finca, és
prevista també amb tub de P.E. de 200mm de paret doble de diàmetre, sobre
solera sorra i tindrà al menys en cada cas un pendent del 1% .
Es prevista també la construcció d'embornals de recollida d'aigües pluvials
connectats a la claveguera general amb tub de P.E. de paret doble de
diàmetre 160mm recobert de sorra a una profunditat de 1,0m. com a màxim.
Els conductes de pluvials com els de residuals s’han projectat amb maneguets
d’unió i junta elàstica amb una rigidesa corresponent a la classe 4.
Es contempla l'adequació de les tapes de registre existents, si és el cas, a les
noves rasants projectades.
Pel que fa a les pendents s’estableix una limitació superior i inferior a les
velocitats de circulació de les aigües per les clavegueres en ordre a aconseguir
un millor funcionament del sistema, així com per procurar allargar la seva vida
útil. La limitació de velocitat màxima de circulació de l’aigua a 6,00 m/s que ve
determinada per l’erosió que puguin causar altes velocitats de les sorres o
altres sòlids minerals que transportin les aigües. Aquesta limitació es refereix
als cabals d’aigües pluvials corresponents a un període de retorn de 10 anys.
L’adopció de velocitats mínimes ve determinada per la necessitat d’evitar la
sedimentació dels sòlids que transporten les aigües de manera que les
clavegueres siguin autonetejables. Les velocitats mínimes adoptades són de
0,60 m/s per a cabals corresponents al cabal mig d’aigües residuals.
6.3.- Xarxa d'abastament d'aigua potable.- La xarxa nova que es faci es farà
amb canonada de P.E., i peces especials per a la connexió amb la xarxa
existent de diferents tipus de materials.
La conducció serà soterrada sota les voreres a uns 50 ó 60cm de la línia de
façana i a uns 70cm de fondària per evitar els efectes de càrregues ocasionals
i els de les gelades, 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
La xarxa de distribució d'aigua s'ha realitzat amb la finalitat de
subministrar aigua a les diferents percep-les, partint de la connexió a la
xarxa general municipal, mitjançant canonada de 125 mm.
Els diàmetres que s’usaran seran 20 mm i 125 mm per a una pressió de 10
BAR i unió amb maneguets termosoldats tal com són descrits en els plànols
i en els amidaments.
Es preveu la dotació de boca de diàmetre 100mm capaç per a 100 litres/minut
a la mateixa pressió per a la xarxa d'hidrants soterrats.
En el cas que es faci arbrat i /o ajardinament, per a l’aigua de rec la canonada
serà de 160mm P.E. baixa densitat.
Es col·locaran vàlvules de sectorització per a poder deixar sense
subministrament determinats trams amb la finalitat de poder realitzar
possibles reparacions, es col·locaran amb eixos manipuladors i junta
elàstica", no es faran tronetes de serveis.
Les connexions a parcel·les quan es realitzin i ho autoritzi la CIA
subministradora es realitzaran "punxant" la canonada amb un collaret de
2" a partir del qual s’instal·larà una canonada plàstica de polietilè de 50
mm de diàmetre amb final a una vàlvula de seient seguida d'una "Y" de
35-35-50 mm allotjada en una arqueta de connexió de servei que servirà
a dues parcel·les.

La instal·lació de protecció contra incendis es projecta amb la finalitat de
protegir els edificis de nova construcció del sector del pla parcial, es
realitzarà mitjançant la xarxa de canonades d'aigua potable i hidrants.
S’instal·larà una xarxa d'hidrants aprofitant la canonada de diàmetre 125
mm enterrada, de manera que qualsevol punt de les façanes dels futurs
edificis a nivell de rasant, es trobi a menys de 100 metres d'un hidrant.
Els hidrants seran de fosa tipus Barcelona, de construcció vertical i
soterrada i estaran preparats per a resistir les gelades i les accions
mecàniques, quan sigui necessari. Es distribuiran de manera que la
distància entre ells mesurada per espais públics no sigui en cap cas
superior a 200 metres.
El cabal mínim per a un hidrant serà de 500 I/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.
S’instal·laran 1 hidrants, segons s'indica en el plànol: Xarxa d'aigua
potable i incendis, essent aquest hidrant soterrat amb arqueta
prefabricada amb una derivació en "T" de D 100 B1B PN-16 i colze
embridat i amb solera de formigó HM-150.
També es preveu instal·lar dins de la mateixa xarxa d'aigua potable les
boques de reg, que seran tipus "Barcelona" i disposades per a tota la
urbanització.
6.4.-Xarxa d'enllumenat.- A fi de donar subministre elèctric a les Ilumeneres
que comprenen la zona a urbanitzar s'ha previst la instal·lació de d’un quadre
elèctric; el quadre elèctric persegueix dos objectius:
1. No superar la caiguda de tensió del 3 % permès com a màxim en línies
d'enllumenat públic.
2. No superar la potència de 15 kW per quadre elèctric, donat que a partir
·
d'aquesta potència es fa necessari la instal lació d'un comptador d'energia
reactiva.
Els quadres elèctrics per a I'enllumenat públic s'ubicaran en els punts indicats en els
plànols i estaran formats per armaris prefabricats de formigó i es col·locaran en un
pedestal d'obra, els elements que contindran son els següents:
− Quadre de Comptatge trifàsic tipus T2 de fins a 15 kW, sense comptatge de
reactiva. Elements de protecció i comandament, interruptors automàtica, interruptors
diferencials i contactors. Cada quadre elèctric constarà de 6 sortides 2 de les quals
es deixen de reserva.
− Regulador Astronòmic i programador per a comandar el doble nivell.
La potència total d'enllumenat públic serà de 1,95 kW. L'ICP disposarà del poder de
·
tall adequat a cada instal lació.
Des d'aquests quadre es farà la distribució de línies fins els diferents punts de
consum. Tenint en compte la MIBT-025, tot receptor de més de 15A, haurà de ser
alimentat des del quadre general o subquadres.
El dimensionat dels diferents circuits es realitza tenint en compte la intensitat
màxima admissible pels conductors i la caiguda de tensió màxima que s'ha
comentat a I'apartat anterior. Per al seu càlcul es tindran en compte els
coeficients de majoració 1'8 i 1'25 segons siguin Iluminàries de descàrrega
o electromotors, respectivament.

Tota maniobra estarà degudament protegida per un interruptor
magnetotèrmic de valor màxim 6A, o bé per fusibles de calibre no superior
a 6A i tensió adequada.
Maniobres. Instal·lació d'Enllumenat. Segons es reflexa en l'esquema
elèctric corresponent, les enceses s'efectuaran des del regulador
astronòmic el qual actuarà sobre els contactors de cada línia elèctrica.
També es disposarà d'un programador de doble nivell el qual ens donarà
una senyal de maniobra que cablejarem fins a cada una de les Iluminàries.
Tots els circuits tindran l'opció d'un funcionament automàtic o un
funcionament manual o posició zero.
Canalització. Des del Quadre General de distribució partiran tubs de
polietilè de doble capa amb grau de protecció mecànica de Ipxx7 i diàmetre
90 mm, els quals aniran connectant totes les columnes i arquetes. Les
connexions elèctriques es realitzaran a les regletes disposades a l'interior
de cada columna i seran accessibles mitjançant una porta d'accés.
Els conductors que van des del Quadre General de Distribució fins a cada
columna seran de coure, unifilars i amb aïllament 0,6/1 kV tipus RV, i de
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una secció mínima de 6 mm , excepte les senyals febles de maniobra que
poden ser de 2,5 mm2 de secció.
El cablejat interior de la columna que uneix la regleta amb la Iluminària serà
d'una secció de 2,5 mm2. Aquest canvi de secció es possible gràcies al
fusibles de 10A disposats amb les regletes de connexió.
Les derivacions i empalmaments i connexions dels circuits elèctrics
s'efectuaran dins de caixes aïllants amb el mateix grau de protecció que
les canalitzacions.
Els diferents circuits que parteixen dels subquadres aniran correctament
identificats amb etiquetes als cables. Els diferents conductors
s'identificaran de la següent manera:
− Color groc-verd: conductor de protecció.
− Color blau: conductor neutre.
− Color negre, marró i gris: conductor de fase.
Les canalitzacions elèctriques han de separar-se com a mínim 20 cm
d'altres no elèctriques.
Xarxa de terra. La posada a terra té per objecte, principalment, limitar la
tensió que amb respecte a terra puguin presentar en un moment donat les
masses metàl·liques, assegurar Ia actuació de les proteccions i eliminar o
disminuir el risc que suposa una avaria en el material emprat.
Per a aquesta instal·lació es disposarà d'una única xarxa de terra a la que es
connectaran tots els quadres elèctrics, i parts accessibles de la instal·lació. La
xarxa de terra estarà formada per un conductor de Cu de 35 mm2 de secció i
dispersors de Cu de 2,5 m de llargada i 14 mm de diàmetre, unint entre sí
totes les columnes.
L'estudi de la il·luminació té per objecte aconseguir en els diferents vials una
intensitat lumínica adequada amb una uniformitat superior al 40 %.
Es compliran les següents normes:
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, Decret 842/2002 de 2 de Agost.
- N.T.E..IE-IA Normes i recomanacions de la companyia Elèctrica
Subministradora. - Recomanacions CIE, Comissió Internacional d'Enllumenat.
S'empren Iluminàries de baixa consum, en aquest cas vapor de sodi d'alta
pressió.

A partir de 1995 la CIE ha establert unes recomanacions d'acord amb les
últimes investigacions en matèria d'enllumenat vial reflexades en aquesta
taula.
Els valors requerits en aquest cas serien:
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Luminància entre 1 i 1,5 Cd/m .
Lluminància entre 15 i 20 lux.
Uniformitat superior al 40%.
Aquests valors seran en servei i aplicant un factor de depreciació de 0,8
Aplicabilitat de la circular 11188. Donat que es tracta d'enllumenat públic, es
considera convenient Ia aplicació de I'article 9 de l'Ordre de 14.5.87 modificat
per Ordre de 30.7.87 (DOGC 12.8), sol·licitant duna EIC la comprovació
periòdica del manteniment de les condicions de seguretat adequades, i més a
efectes de la gravetat de les conseqüències que se'n poden derivar duna
instal·lació defectuosa, que no pas pel perfil intrínsec que comporta la
instal·lació en sí mateixa.
6.5.- Previsió xarxa telecomunicacions.- Serà soterrada en la posició
adequada segons detalls adjunts als plànols, i d'acord amb els criteris fixats
per al CIA subministradora la canalització de Telefonia composta de 4
conductes de PVC rígid de 110 mm de diàmetre en el nostre cas, amb
protecció de formigó de segons la secció, així com el muntatge de tronetes
per al registrament de les conduccions. D'aquesta manera la CIA, que és la
subministradora del material de tubs de PVC i separadors, a més de tronetes
tipus D, sense tapa, disposa de la possibilitat del seu ús i per tant, de realitzar
ampliacions o reformes de la xarxa, sense necessitat d'afectar els nous
paviments que caldria reconstruir.
6.6.- Previsió de xarxa de baixa i mitja tensió.- Seran d'obligat
compliment, les prescripcions contingudes al nou Reglament Electrotècnic
per a Baixa Tensió, Decret 84212002 de 2 de Agost, tant pel que fa a les
de caràcter general com les Instruccions Complementàries. Les normes a
considerar especialment són:
− ITC-BT-10.- Previsió de càrregues per subministraments de baixa tensió.
− ITC-BT-17.- Instal·lacions d'enllaç. Dispositius generals e individuals de
comandament i protecció.
-ITC-BT-18- Instal·lació de posada a terra.
.
-ITC-BT-19.- lnstal lacions interiors o receptores. Prescripcions de carácter
general.
− ITC-BT-22- Protecció contra sobreintensitats.
− ITC-BT-23.- Protecció contra sobretensions.
- ITC-BT-24 - Protecció contra contactes directes i indirectes.
- ITC-BT-51.- Instal·lacions de sistemes d'automatització, gestió tècnica de
la energia i la seguretat per vivendes i edificis.
Normes tecnològiques de I'Edificació NTE.
Ordre del ministeri de treball 9-3-71.Ordenanga General de Seguretat i
Higiene en el Treball 173-71 i totes aquelles altres que afectin a les
instal·lacions a realitzar en el moment de la seva execució, així com la
normativa reglamentària de I'Ajuntament de Mollerussa.
Ara en aquests moments és aèria amb postes i torres tal com es detalla en els
plànols.

Es proposa sigui soterrada la canalització per a la B.T. formada per tubs de
P.E. de 160mm de diàmetre, amb protecció de sorra i placa de P.E. de
senyalització i cinta de P.E. més superficial sota la vorera i amb formigó en els
creuaments de calçada amb cinta de P.E. de senyalització, així com la
construcció i muntatge de pericons per al registrament de les conduccions.
D'aquesta manera la CIA subministradora, disposa de la possibilitat del seu ús
i per tant , de realitzar ampliacions o reformes de la xarxa, sense necessitat
d'afectar els nous paviments que cal construir.
·
En el cas de electrificació de les parcel les del polígon, s'ha realitzat una
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previsió de potència a raó de 125 W/m si alguna de les parcel·les supera la
potència de 250 kW es preveurà que el subministre es realitzi en mitja tensió i
I'abonat es construirà fa seva pròpia estació transformadora.
La línia elèctrica prevista en mitja tensió es de 3x240 mm2 en alumini i la seva
col·locació es realitzarà directament soterrada. Les línies aèries afectades per la
urbanització del polígon es desmuntaran i els seus serveis seran suplits per les
noves línies soterrades.
La distribució de I'escomesa es realitzarà en ternes per fases RST.
Subministres elèctrics en Baixa Tensió Tenint en compte una previsió de
potencia de 125 Wlm2, en la zona del polígon a actuar no s'ha previst cap
estació transformadora, en el seu defecte, cada estació transformadora constarà
de dos transformadors que en un principi serien de 630 kVA però que tenen la
possibilitat de ser substituïts i ampliats fins a 1000 kVA.
Cada estació transformadora tindrà quatre sortides en baixa tensió per
transformador, o sigui 8 sortides.
Cada una de les línies serà de cable enterrat de 240 mm2 per fase i 150 mm2
per al neutre, i estarà protegida per fusibles de 400 A.
6.7.- Pavimentació.- A partir de la interpretació de les alineacions
assenyalades en el plànol de paviments segons les alineacions previstes en el
planejament d'aquest indret, es proposen una secció tipus de calçada amb
vorera.
6.7.1.-Vial, paviment. Prèviament a la formació de la calçada es procedirà a
l'encintat del carrer col·locant una rigola amb formigó HM-20/P/40/I de 20 a
30cm de gruix..
La preparació del paviment de calçada consistirà, bàsicament en excavar una
caixa de paviment de 60cm a 80cm de fondària aproximadament pel davall de
la rasant definitiva del paviment i d'amplitud la de la calçada en el cas que així
segons les rasants es pugui fer, en altres casos es procedirà el replenat de
terres i l'excavació de les mateixes, segons perfils del projecte.
Sobre l'explanada compactada al 95% del PM, s'esbargirà si fa falta el sòl
adequat ben compactat de 30 a 50cm de gruix al 95% P.M. i a sobre la base
granular (tot-ú artificial) de 30cm de gruix, compactada al 98% del P.M. .
Les condicions dels materials de base i la seva execució estan definides en el
PG3.
El pendent transversal del paviment de calçada serà del 2% des del centre fins
als laterals on es col·locaran els embornals per a la recollida de les aigües
pluvials, amb reixa horitzontal, a nivell del paviment, que es conduiran al
col·lector mitjançant una troneta sifònica.

La secció triada es construirà amb una capa de rodadura superficial de
10 cm de gruix de material bituminós en calent, formada per 6 cm de G20 i 6 cm de D-12, amb una base de 30 cm de tot-ú artificial,
posteriorment en l’annex 2 es justifica. S'ha escollit la pavimentació
asfàltica degut al tipus de terreny existent i que aquest paviment nou s’ha
d’adaptar als paviment existents en la zona.
6.7.2.-Voreres seran formades per rajoles un paviment de rajoles hidràulica o
panot, ratllat o llis de 20x20x4,0cm sobre capa de morter, i base de formigó
HM-20/B/20/I de 10cm de gruix sobre base granular (tot-ú) artificial de 15cm de
gruix compactada al 98% del P.M.., en els guals o passos de vehicles es
reforçarà el pas per les voreres col·locant una llosa de formigó com a base de
20cm de gruix, tot això sobre una sub-base de sòl adequat de 30cm
compactada al 95% del P.M.
Les voreres es construiran amb un pendent transversal del 1,5% cap a la
calçada per a facilitar l’evacuació de les aigües de pluja.
En el cas que es posin els escocells dels arbres es col·locaran llambordes per
tal de fer la seva formació sobre llit de sorra.
Els canvis de rasant longitudinal s'enllaçaran amb acords parabòlics.
Les vorades de separació de calçada i vorera són de formigó prefabricat de
17x28 cm, col·locades planes de tal manera que, al mateix temps d'oferir
suficient protecció als vianants, són intencionadament remuntables per als
vehicles que accedeixen a garatges privats. S'evita així la formació de guals
intermitents que són perillosos per a la circulació a peu i desmilloren la imatge
del vial. La vorada es construirà sobre un fonament de formigó.
En els paviments de formigó es faran juntes de retracció amb una profunditat
de 1/3 del gruix del formigó i amb una superfície de 20 a 25m2. Les juntes de
dilatació es faran en la trobada de paviments existents amb material elàstic
tipus massilles i altres i a tota la profunditat.
6.8.-Ajardinament, senyalització, mobiliari urbà.- Es preveu arbrat i
senyalització, a més de papereres.
La senyalització és la que figura en el plànol : Planta d'Infrastructura viària, 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".
S'ha projectat illes centrals i límit mançana destinades a zona verda,
pavimentades amb 20 cm de sauló i delimitades per una vorera perimetral recta
prefabricada de formigó. E l s arbres i arbust que es plantaran tindran una
distribució a portell plantant. Les espècies elegides són: Acer negundo
(negundo) i Populus alba (àlber) que es plantaran en una proporció del 80 i
20%, respectivament.
També s'han previst col·locar papereres distribuïdes estratègicament als carrers,
el mateix pels contenidors d'escombreries.
La distribució dels anteriors elements està marcada en el plànol núm.11:
Mobiliari urbà i enjardinament.
S'ha dissenyat un sistema de reg per abastar les necessitats hídriques de tota
la zona enjardinada.
7.-Compliment Decret 135/95. Codi d'Accessibilitat i la Llei 20/91.-

S'ha considerat la supressió de barreres arquitectòniques. El pas de vianants i
el tipus de paviment es defineixen en el pressupost i detalls. El pendent del
carrer es inferior en tot cas al 6%.
En els plànols es definiran el lloc on es col·locaran els passos per accessibilitat
i en detalls les dimensions que han de tenir.
Es considera que tots els itineraris són adaptats acomplint l’annex 1 de les
Normes d’accessibilitat urbanística del Decret tant per a guals, rampes, passos
de vianants
8.- Compliment del Decret 201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus
de la construcció, del Decret 161/2001 i RD 105/2008 Regulador de la
producció i gestió de residus de construcció i demolició, i Decret 21/2006
Adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència als edificis. Abocadors i
residus de la construcció.S’adjunta fitxes de justificació.
Els abocaments de terrenys procedents de l'excavació de terres, serà allí
calgui, segons disposi l'Administració, en tot cas el preu no es modificarà
funció de la distància.
El
volum
aparent
de
terres
que
s'han
de
transportar
d'aproximadament 3554,88 m3.
El volum de runa dels enderrocs serà de 280,28 m3 aproximadament.
El volum de residus aparent a resultes de la mateixa construcció s’estima
30,0 m3.

on
en
és

en

9.-Compliment CTE DB SI, Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria
d’incendis.La documentació acompleix el CTE DB SI 5, sobre condicionants urbanístics i
de protecció contra incendis.
L'amplada lliure mínima és superior a 3,5m.
El carrer acompleix la conducció útil de pas alçada major de 4,50m.
Pendent menor del 10%.
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Condició d'estabilitat del paviment, per a una sobrecàrrega d'ús 20,kN/m .
Els carrers tenen hidrants a la distància reglamentària que marca el Decret,
així es preveu la instal·lació d’hidrants un en concret i que abasteix a la totalitat
de la zona de la actuació.
Els hidrants seran soterrats i s’ajustaran al que estableix la norma UNE 23407.
Aquests hidrants estan pensats per a bastir les necessitats del conjunt de
carrers que formen part del projecte.
Els hidants seran de 100mm de diàmetre.
La xarxa d’abastament alimentarà el consum de dos hidrants immediats
simultàniament i durant dues hores, amb cabal cadascun d’ells de 100
litres/minut.
Tenint en compte la xarxa actual, la pressió de sortida per a cada boca
d’hidrant és superior a 6 KPA, aproximadament 0,6 atmosfera de pressió, en el
moment de major consum del dia.

Els hidrants estan situats per al fàcil accés dels vehicles d’extinció d’incendis
(autobombes) i estaran senyalitzats de manera que la seva tapa serà de color
vermellós per a la cara vista.

10.-Replanteig.Prèviament a l'inici dels treballs s'efectuarà el replanteig de les obres, pel que
s'inclou en el croquis la disposició de paviments i demés.
11.-Durada de les obres.Es preveu una durada de les obres a partir de la data de començament de les
mateixes 7 mesos.
12.-Justificació de preus.En l'annex de Justificació de Preus s'inclou justificació i càlcul dels preus de les
diferents unitats d'obra que intervenen en el projecte. En tots ells figura la mà
d'obra, materials, transport i maquinària que intervenen en cada partida, el cost
dels quals juntament amb el percentatge establert per als mitjans auxiliars si
n’hi ha, permet deduir els preus unitaris del projecte.
13.-Característiques dels materials, assajos.Per part de la Direcció d'Obra es portarà el control de qualitat dels materials
mitjançant l'execució dels assajos i proves que creguin oportunes, d'acord amb
les condicions fixades en el Plecs i Normes aplicables i fins a un import de l'1%
del pressupost d'execució material de les obres amb càrrec al Contractista
Adjudicatari.
Aquest pla es considera un pla de mínims, per tant el Contractista el pot
modificar a l’alça, incrementant el control previst, augmentant l’amidament de
l’assaig o intriduïn-ne de nous. No pot eliminat assaigs ni baixar els preus dels
amidaments, ni tampoc modificar els preus fixats.
Com a criteri es tindrà en compte:
1.-Moviments de terres
"Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1"
''anàlisi granulomètric per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 o NLT 104"
"Determinació dels límits d'Attenberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sal,
segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106"
"Assaig de piconatge pel mètode del Próctor normal duna mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-500 o NLT 107"
"Assaig de piconatge pel mètode del próctor modifica[ d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-501 o NLT 108"
"Determinació de I'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a
.
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103 502"

"Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de
.
sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103 204"

2.-Vials
“Determinació dels Iímits d'Attenberg (límit líquid i Iímit plàstic) d’una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106"
"Determinació de I'adhesivitat mitjançant la placa vialit d'una mostra de granulat,
segons la norma NLT 313-87"
"Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Angeles d'una
mostra de sòl granular, segons la norma UNE_EN 1097-2-99"
"Determinació de I'índex de Ilenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar
mescles bituminoses, segons la norma NLT 354-91"
"Determinació del coeficient de poliment accelerat duna mostra de granulat per a
elaborar mescles bituminoses, segons la norma NLT 174-93"
"Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma NLT
.
172 86"
"Determinació de I'adhesivitat amb un Iligant bituminós en presència d'aigua d'una
mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma NLT 166-92"
"Determinació de la densitat relativa en off de parafina d'una mostra de granulat per a
elaborar mescles bituminoses, segons la norma NLT 167-96"
"Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma
UNE_EN 933-1 1998"
“Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 7-133-58"
"Determinació de la densitat aparent en toule d'una mostra de pols mineral per a
elaborar mescles bituminoses, segons ta norma NLT 176-92
“Determinació del coeficient d'emulsivitat d'una mostra de pols mineral per a elaborar
mescles bituminoses, segons la norma NLT 180-93"
"Anàlisi granulomètrica del granulat recupera( d'una mostra de mescla bituminosa,
segons la norma NLT 165-90"
"Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-ú, segons la norma UNE
103-101 o NLT 104"
"Determinació de ('índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Proctor modificat
(a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502"
"Determinació de I'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103109 o NLT 113"
"Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules duna mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 194"
"Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sal, segons
la norma UNE 103-501 o NLT 108"
"Determinació de! contingut d'aigua d'una mostra d’emulsió bituminosa, segons la
norma NLT 137"
"Determinació del contingut de Iligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 164-90"
"Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent, segons la
norma UNE 933 (1)"
"Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un 9:1 segons la norma
D!N 18134"
"Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 3017 e 1 "
"Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons fa norma NLT 103"
"Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic
duna mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204"
"Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl
granular, segons la norma NLT 358-90"

"Extracció, tala, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa, segons la norma NLT168-90"
"Extracció, tall i ruptura a tracció indirecta d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa segons la norma NLT-168"
"Control de temperatures en I'execució de paviments de mescles bituminoses en
calent"
"Determinació de l’efecte de I'aigua sobre I'adhesivitat (assaig d'immersió-compressió)
d'una mescla bituminosa compactada, segons fa norma NLT 162-84"
"Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic
duna mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204"
"Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d’una mostra de sòl
granular, segons la norma NLT 358-90"
"Extracció, tala, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 168-90"
"Extracció, tall i ruptura a tracció indirecta d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa segons la norma NLT-168"
"Control de temperatures en I'execució de paviments de mescles bituminoses en
calent"
"Determinació de ('electa de I'aigua sobre I'adhesivitat (assaig d'immersió-compressió)
d'una mescla bituminosa compactada, segons fa norma NLT 162-84"
"Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, estabilitat i
efluència (assaig Marshall) duna mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT
159-86"
"Determinació del residu per destil·lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la
norma NLT 139"
"Assaig de tamisatge duna mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142"
"Determinació de la penetració del residu obtingut per destil·lació d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 124"

3.- Urbanització voreres
"Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un 5ó1, segons la norma
DIN 18134""
'Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sal, segons la norma ASTM D 3017 el "
"Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic
duna mostra de sal, segons la norma UNE 103-204 "
"Extracció d'un testimoni de formigó o grava-escòria duna capa de paviment, amb
determinació del gruix"
'Determinació de fa resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Angeles duna
mostra de sòl granular, segons la norma UNE_EN 1097-2-99”
"Determinació de índex CBR en laboratori, amb la metodologia de! Próctor modificat (a
tres punta) duna mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502"
”Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat duna mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-501 o NLT 108"
"Determinació de I'equivalent de sorra duna mostra de sal, segons la norma UNE 103109 c NLT 113"
"Determinació dels límits d'Attenberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sal,
segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106"
"Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE 103101 o NLT 104"
"Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103"
"Mostreig, realització del con d'abrams, elaborada de provetes, cura i assaig a
flexotracció duna sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la
norma UNE 83-300-84,UNE 83-301-91 IR, UNE 83-305-86 i UNE 83-313-90"
Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresa,
segons la norma UNE 83-313-90"

"Determinació de la neteja superficial duna mostra de granula[,segons la norma NLT
172-86"
"Determinació del contingut d’aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE 83-315-96"

4.-Baixa Tensió
"Assaig de mesura i tolerància de dimensions i comprovació de forma duna mostra de
sis blocs de morter de ciment, segons la norma UNE 41-167-89 experimental"
"Determinació de la densitat real del morter d’una mostra de blocs de morter de ciment,
segons la norma UNE 41-169-89 experimental"
'Determinació de I'absorció d’aigua de dues provetes de tres blocs de morter de ciment
cada una, segons la norma UNE 41-170-89 experimental"
"Determinació de la succió d'una mostra de tres blocs de morter de ciment, segons la
norma UNE EN 772-11 2001"
"Determinada de la resistència a la compressió d'una mostra de sis blocs de morter de
ciment, segons la norma UNE EN 772-11 2001"
"Comprovació de I'aspecte d’una mostra de 12 blocs de morter, segons la norma UNE
41166-1 i UNE 41166-2"
“
Contingut de sulfats solubles 503 en una mostra de 3 blocs de morter"

Enllumenat públic
"Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
.
norma UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1 R, UNE 83-303 84, UNE 83-304-84

14.-Expropiacions per a l'execució del vial i/o relació de béns afectats.De les dades que hi han inicials no es preveu que hi hagi béns afectats que
ara per ara no formin part del sistema viari, per tant no es preveu cap tipus
d’actuació en aquest sentit.
Per tal de confeccionar el pressupost administratiu o de coneixement de
l'Administració caldrà tenir en compte si cal, altres pressupostos addicionals
que hi puguin haver a resultes de canvis i modificacions de xarxes existents de
B.T., Gas i telecomunicacions i/o altres.
15.-Consideracions.a.- Les obres que es pretenen realitzar en aquesta zona es faran en Sòl Urbà
segons el planejament.
b.- Les obres compleixen totes les normatives, instruccions, i decrets que li són
d'obligat compliment per les seves característiques tècniques.
c.- En el projecte es descriuen les obres a realitzar i que executades en el seu
conjunt fan que l'obra total estigui completament acabada o pràcticament
acabada i apta per al seu bon ús.

d.- Pel que fa a la classificació del contractista per a la realització de l’obra,
aquest serà d’acord amb l’Ordre de 23 de març de 1968, modificada per
l’Ordre de 28 de juny de 1991, el contractista haurà de disposar, com a mínim,
de la classificació següent:
Grup
Grup

subgrup
subgrup

categoria
categoria

e.- La revisió de preus del Contracte Administratiu es farà d'acord el Decret
461/1971 d’11 de març i el Reial Decret 1881/1984 de 30 d’agost i en les
disposicions del Reial Decret 2/1964 en quant no s’oposi al que estableix el
Reial Decret Legislatiu 2/2000 pels contractes subjectes a revisió de preus
segons el seu article 103.
f.- La fórmula polinòmica més adient serà: Núm. 5, o en el seu cas la o les
formules que de comú acord es cregui més adient tenint en compte els criteris
del Decret 3.650/1.970 de 19 de desembre.
Kt= 0,31Ht/Ho+0,19Et/Eo+0,13St/So+0,22Lt/Lo+0,15
16.-Resum pressupost.Pressupost licitació .Situació: Pla Parcial Negral SUD (Sub-d10). Mollerussa.
CAPÍTOLS

%

Demolicions, moviment de terres, etc.
Sanejament i canalitzacions
Paviments
Instal.lació xarxa d'aigua potable
Instal.lació xarxa d'enllumenat públic
Instal.lació xarxa de gas
Instal.lació xarxa de baixa tensió i mitja tensió
Instal.lació xarxa de telecomunicacions
Instal.lació de jardineria i de reg
Instal.lació de mobiliari urbà i senyalització
Seguretat i Salut Laboral

31,56
10,37
37,34
5,33
4,91
0,20
2,93
1,32
2,70
0,66
2,68

141664,98
46564,59
167645,65
23928,36
22054,06
900,00
13154,08
5913,65
12129,18
2941,32
12033,45

Pressupost d'Execució Material

100,00

448929,32

Despeses Generals d'Empresa 13% s/PEM
Benefici Industrial 6% s/PEM...............................................
total
21% IVA s/

58360,81
26935,76
534225,89
112187,44

Pressupost d'Execució per Contracta

Cost obra

646413,33

El pressupost de Licitació de les obres ascendeix a la quantitat de "SIS CENTS
QUARANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB TRENTA-TRES
CÈNTIMS ". (646.413,33€.-)

A Lleida a trenta-u de desembre de 2014.
l'Arquitecte
RAMON LLOBERA SERENTILL

17.-Fotografies.-

18.- Altres documents, plànols assessorament companyies

19.- Normativa Tècnica d’urbanització.-

NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ
GENERAL
• Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme
(DOGC núm. 5686 de 05/08/2010)
• Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de
los bomberos
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007),
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD
173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a
persones con discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10; aplicació voluntària fins al 11.09.10)

•

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

VIALITAT
• Ordre 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 núm. 297 de 12/12/2003)
• Ordre 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 núm. 297 de 12/12/2003)
• Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras”

(BOE núm. 28 de 2/02/2000)
•

Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje
superficial”

(BOE 17/09/1990)

•

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 núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament).
Posteriors modificacions:
Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986
Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86)
Ordre Circular 293/86 T.
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87.
Ordre Circular 295/87 T
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de Prescripcions
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació pasa a denominar-se PG-4)
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88.
Ordre Circular 299/89.
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG.
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89)
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març.
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer.
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97.
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE
22/1/2000).
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i sistemes de contenció de
vehicles (BOE 28/01/2000).
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer.
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig.
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002)
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions,
drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol).
Ordre Circular 8/01.
Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de prescripcions
tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments.

• 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)
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 núm. 122 de 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 núm. 236 i 237 de 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
Hidrants d’incendi
• Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra
incendios”
(BOE núm. 298 de 14/12/1993)

XARXES DE SANEJAMENT
• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de
sanejament
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003)
• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al
tractament de les aigües residuals urbanes.
(BOE núm. 312 de 20/12/1995)
• Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones”.
(BOE núm. 228 de 23/09/1986)

Àmbit municipal o supramunicipal:
• Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.
(Àrea metropolitana de Barcelona)
(BOPB núm. 142, de 14/06/2004)
• Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona
Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials
(BOPB núm. 143, de 16/06/1999, correcció d’errades BOP núm. 181 de 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

XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA
General
• Llei 54/1997 del Sector elèctric
• Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució comercialització
d’instal·lacions d’energia elèctrica.
(BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001)

Alta Tensió
•

Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementàries, ITC-LAT 01 a 09”
(BOE: 19/3/2008). En vigor des del 19.03.2008.

•

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

Centres de Transformació
• Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
centrales eléctricas y centros de transformación”
(BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83)
• 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 núm. 183 de 01/08/1984)
• Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”.
(BOE núm. 152 de 26/06/1984)
•

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

Centres de transformació en edificis

NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural

Enllumenat públic
• Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
(BOE núm. 279 de 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, ITCBT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.
(BOE núm. 224 de 18/09/2002)
• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.

XARXES DE TELECOMUNICACIONS
• Especificacions tècniques de les Companyies

Annex 1 . Resum de dades

Dades dels promotors:
FERGERDELL, SL
Tipus d'obra:
PROJECTE D'URBANITZACIÓ PLA PARCIAL NEGRALS SUD (SUBd-10)
DADES DE LOCALITZACIÓ
Terme Municipal: MOLLERUSSA
DADES D'INTERÉS I PRINCIPALS AMIDAMENTS
Neteja i esbrossada del terreny:
Excavació del terreny:

7.325,00 m2
1.900,75 m3

Excavació de rases:

1.875,88 m3

Terraplenada:
sub-base natural voreres:

1.140,45 m3

Base de tot-ú artificial:
Paviment mescla bituminosa D-12:

2.973,00m3
429,19 T

Paviment mescla bituminosa S-20:

429,19 T

1.140,45m3

Reg d'imprimació:

2.973,00 m2

Reg d’adherència:
Vorada recta 14-17*28 cm:

2.973,00 m2
810,00 m

Vorada remuntable 10-37*25*50 cm:

9,00 m

Gual vianants:

2

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 QUARANTA-VUIT MIL NOU-CENTS
VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (448.929,32 €).
Pressupost d'Execució per Contracta, calculat a l'addicionar al Pressupost
d'Execució Material els percentatge corresponent de despeses generals
d’empresa i benefici industruial més el 21 % d'IVA resultant ser igual a SISCENTS QUARANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB
TRENTA-TRES CÉNTIMS (646.413,33 €)

Annex 2 .Càlcul de ferms

2.- Càlcul
Els ferms i paviments que s'utilitzaran en les calçades seran del tipus flexible,
segons el "Catàleg de seccions estructurals de ferms urbans en sectors de nova
construcció" d'Eduard Alabern i Valentí i Caries Guillemany i Casadamon.
En la citada publicació es presenta un catàleg de seccions de ferm
classificades en funció del trànsit previsible i la naturalesa de
I'esplanada, de forma semblant a la presentada per la "Orden circular
10/2002 sobre seccions de firme y capas estructurales de firmes" Norma
6.1-IC “Secciones de firme”. Els gruixos que proposen aquests autors són
Ileugerament inferiors ais que s'obtenen amb les Normes ja citades, tot i
que la diferencia sol ser de 2 o 3 cm com a màxim respecte el gruix total.
2.1.- Avaluació del tipus de via
Pel que fa referència a les seccions adoptades, s'ha partit d'una
esplanada del tipus E-2 (CBR > 10 i < 20), i s'ha adoptat el trànsit T32 ja
que la previsió de trànsit pesant mitjà diari durant I'any de la posada en
servei es preveu que sigui de vint-i-cinc a cinquanta vehicles pesats
(50<T32 <99).
El tipus d'esplanada E-2 obligarà a sanejar el terreny actual en 50 cm en
aquelles zones on hi hagi desmunt i substituir-lo per material seleccionat.
Arreu s'ha partit d'una esplanada del tipus E-2, la qual cosa obligarà a executar
un sanejament de entre 30 i 50 cm addicionals al ferm, que hauran de ser
reomplerts amb material seleccionat per a formar una esplanada minorada, i
base de tot-ú artificial.
El tipus resultant és segons Norma 6.1-IC “Secciones de firme” :
TIPUS
T32

SUB-BASE,ESPLANADA
--------------

BASE
0,35

CAPA ASFALTICA
0,15

I segons" Catàleg de seccions estructurals de ferms urbans en sectors de nova
construcció" d'Eduard Alabern i Valentí i Caries Guillemany i Casadamon.
Amb el tipus d’esplanada E-2 i amb una definició funcional de la via urbana V2.
TIPUS
2AB2

SUB-BASE,ESPLANADA
0,15

BASE
0,20

CAPA ASFALTICA
(6+6) 0,12

En resum, considerarem que el tipus idoni de paviment és el format per
TIPUS

SUB-BASE,ESPLANADA
0,30

BASE
0,30

CAPA ASFALTICA
(6+6) 0,12

El pendent de la calcada serà igual a un bombeig del 2%, mentre que
l'esplanada s’excavarà amb un 4% de pendent per afavorir I'expulsió de I'aigua.

2.2.- Secció de ferm
Les seccions triades es construiran amb una capa de rodadura superficial
de 12 cm de gruix de material bituminós en calent, formada per 6 cm de
G-20 i 6 cm de D-12, amb una base de 30 cm de tot-ú artificial. S'ha
escollit la pavimentació asfàltica degut a que pel tipus de terreny existent,
seria necessari fer una base de graves-ciment, la qual cosa dificultaria la
seva construcció i obligaria a un control intens de qualitat donat que no
és un material molt habitual a la zona en aquests tipus de construccions.
En funció del indicat, les seccions i els punts en els que s'apliquen són:
TIPUS

SUB-BASE,ESPLANADA
0,30

BASE
0,30

CAPA ASFALTICA
(6+6) 0,12

L'execució del ferm es realitzarà prèviament treien 20 cm de terra vegetal, i
després excavant la caixa d'aquest ferm, compactant l'esplanada i estenent la
capa de 30 a 50 cm de material adequat, damunt d'aquesta capa es procedirà
a l’estès, refinament i compactació de la base granular (tot-ú artificial) que es
compactarà al 98% del PM, seguidament s’aplicarà el reg d'imprimació i
s'estendran les corresponents capes d'aglomerat asfàltic de mescla bituminosa en
calent composat per 6 cm de G-20 i 6 cm de D-12 amb els seus corresponents
regs d'imprimació si fossin necessaris.
Les vorades seran prefabricados de formigó, essent de dos tipus vorada recta i
remuntable. La seva ubicació i tipologia es troba definida en el plànol : Planta de
pavimentació, així com la distribució dels embornals que seran prefabricats i amb
reixa. La rigola de HM-30 es realitzarà "in situ".
El paviment en les voreres es preveu a base de formigó HM-20 i de 10 cm
d'espessor. Prèviament es realitzarà la caixa d'aquest ferm, compactant
I'esplanada i estenent la capa granular (tot-ú natural) amb un gruix de 15 cm i
compactada al 98% del PM.
En els passos de vianants es procedirà a I'execució de rampes per a
discapacitats físics mitjançant un enfonsament progressiu de la vorera tal i com
es defineix en el plànol: Planta paviment.
Per davall de la vorera es conduiran tots els serveis amb excepció de la xarxa
de sanejament, que es col·locarà al centre del vial, segons les distàncies i
profunditats definides en els plànols: Detalls pavimentació i seccions tipus.
L'amplada de les voreres seran de 2,5 m i 4,0m i la dels vials variarà segons els
carrers.
La senyalització aplicada es correspon amb el catàleg de senyals del
Ministeri de Foment així com al del Departament de PTOP de la
Generalitat de Catalunya, així com a les normes de senyalització
provisional. La senyalització horitzontal es correspon amb la especificada
a la Instrucció 8.2 IC "Marques Vials".

Annex 3. Càlcul xarxa de sanejament

La xarxa de sanejament prevista és del tipus separatiu amb una
conducció per aigües pluvials i una altra per aigües residuals. Les aigües
del clavegueram son conduïdes per canonades de PVC corrugades de
diàmetre 315 i 400 mm. Al final de la xarxa totes les aigües son
conduïdes a una canonada de recollida d'aigües residuals existent de la
xarxa general municipal.
El càlcul es farà per a que la velocitat de les aigües no superi els 3m/seg
en residuals i de 6m/seg en pluvials.
3. CÁLCULS
Per calcular la xarxa d'aigües de clavegueram, el factor principal ve donat
per les aigües provinents de la pluja que es puguin arreplegar mitjançant
el embornals disposats per tota la urbanització. S'ha seguit el mètode
racional especificat a la Instrucció de carreteres, fixant un període de
retorn de deu (10) anys.
3.1. Càlcul de la intensitat de pluja
Per a la zona de Lleida, la precipitació en 24 hores és de 60 litres/m2,
que traduïda a precipitació horària màxima és de 15 litres/m2, durant 10
minuts.
Es calcula la intensitat de pluja màxima a partir de la formula:
It = 9,25* I60*t - 0,55
On:

I t :Intensitat màxima corresponent a la pluja de duració t minuts
en un període de retorn determinat (mm/h)
I60: Intensitat màxima en 1 hora pel mateix període de retorn
(mm/min)
t: duració de la pluja (min)

Obtenint una intensitat màxima de 40 mm/h o 40 litres/m2.
3.2. Càlcul del cabal circulant
Considerant la xarxa projectada pluvials, les superfícies són les
següents:
Vials i zones verdes
= 5.620,90 m2
Parcel·les i equipaments = 19.892,15 m2
Aplicant el coeficient d'escorrentia d' 1,00 als vials i de 0,80 a les parcel·les
i aplicant la formula:
Q p = Sumatori C i *I i *S v
3600
on:

Q p : cabal (I/s)
Ci : coeficient d'escorrentia de la superfície Sv

S i : superfície considerada (m 2)
S'obté:
Q = 270,98 litres/ seg. (Qvial= 49,96 l/s; Qparcel= 221,02 I/s )
Xarxa residual: En la zona industrial es considera una dotació de 0,5
l.seg/Ha.
Qr= 0,5x Ha = 0,5 x 1,99 ha= 1,0 l/seg cabal en el punt de connexió amb
la xarxa existent que considerarem despreciable enfront de les aigües
pluvials.
3.3. Càlcul del diàmetre de la xarxa
Que el caudal per a una canonada de PVC o P.E. de 400mm de diàmetre
exterior i interior 343mm serà, tenint en compte el següent:
• es instal·lacions que s'ubicaran amb pendents mitges de 0,005 (J)
• n= coeficient de rugositat 0,007 corresponent a canonades de polietilè.
Q = (1/n). S . R

2/3

. J1/2

Q= 0,289 m3/seg o 289litres/seg
Quantitat aquesta superior a la prevista al càlcul, per tant, el tub de
diàmetre 400, serà operatiu en el últim tram abans de connectar amb la
xarxa existent, la resta de tubs seran de 315mm de diàmetre exterior i
interior 271mm.
3.4 CARACTERÍSTIQUES DE LA XARXA
La xarxa d'aigües pluvials es projecten amb diàmetres exteriors de 315 i
400mm, essent la seva pendent aproximadament del 0.5%. Els diàmetres
de 315 mm es col·locaran al inici dels trams de canonada i s’anirà
augmentat progressivament el diàmetre a 400 mm en els punts on
s'uneixin dos o més canonades, per a poder desguassar així tot el cabal
portant. (Veure plànol Xarxa de sanejament)
La xarxa d'aigües residuals es projecta amb diàmetres de 315 mm per
tota la xarxa, essent el seu pendent majoritàriament del 0,5%. (Veure
plànol Xarxa de sanejament).
Es projecten pous de registre prefabricats d'1 metre de diàmetre i tapa de
fundició dúctil de 650 mm de diàmetre i diferents fondàries entre 0,65 m í
3,5 m aproximadament.
Les conduccions tant de pluvials com residuals s'han projectat amb tubs
de polietilè amb manguito d'unió i junta elàstica amb una rígida
corresponent a la Classe 4.
Les aigües pluvials es recullen mitjançant embornals directes connectats
als pous de la xarxa amb canonades de polietilè de 160 mm de diàmetre.
Així mateix per a recollida d'aigües de les parcel·les són 200mm.

Annex 4. Càlcul xarxa d’enllumenat públic

4.1 .- Característiques
L'estudi de la il·luminació té per objecte aconseguir en els diferents vials una
intensitat lumínica adequada amb una uniformitat superior al 40 %.
Es compliran les següents normes:
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, Decret 842/2002 de 2 de Agost.
- N.T.E..IE-IA Normes i recomanacions de la companyia Elèctrica
Subministradora. - Recomanacions CIE, Comissió Internacional d'Enllumenat.
S'empren Iluminàries de baixa consum, en aquest cas vapor de sodi d'alta
pressió.
A partir de 1995 la CIE ha establert unes recomanacions d'acord amb les
últimes investigacions en matèria d'enllumenat vial reflexades en aquesta
taula.

Categoria

Luminància
Mitja
Lm
2
( cd/m )

M1

2.00

M2

1.50

M3

1.00

M4

0.75

M5

0,50

Coeficient de
uniformitat
Global Pertorbador
Uo
TI

Control del
Enlluernament TI

0.7
10
0.4

0.5

15

Pel que fa les lluminàncies els valors recomanats son els següents:

Categoria
C0
C1
C2
C3
C4
C5

Nivell mig
Luminància Em (lux)
50
30
20
15
10
7.5

Coef
global
uniformitat Uo

0.4

La categoria de la via ve determinada per la següent taula:

Tipus de via

Categoria

Categoria
Zones de conflicte

Vies ràpides amb calçades separades, sense creuaments
a nivell amb accessos controlats i tràfic ràpid, Ex.: M1, M2 o M3
autopistes i autovies
Vies ràpides amb dos carrils

C1 ,C2 o C3

M1 o M2

C1 o C2

Vies urbanes importants. Carreteres radials i de
distribució. Ex.: cinturons de circumval·lació, carreteres M2 o m3
radials...

C2 o C3

Carreteres de connexió de menor importància, distribució M4 o M5
local

C4 o C5

En aquest cas classificaríem les vies que ens ocupen com a categoria M2 o
M3 i com a zona de conflicte C2 o C3.
Els valors requerits en aquest cas serien:
2
Luminància entre 1 i 1,5 Cd/m .
Lluminància entre 15 i 20 lux.
Uniformitat superior al 40%.
Aquests valors seran en servei i aplicant un factor de depreciació de 0,8.

Annex 5. Programa de Control de Qualitat

Per part de la Direcció d'Obra es portarà el control de qualitat dels materials
mitjançant l'execució dels assajos i proves que creguin oportunes, d'acord amb
les condicions fixades en el Plecs i Normes aplicables i fins a un import del 2%
del pressupost d'execució material de les obres amb càrrec al Contractista
Adjudicatari.
Aquest pla es considera un pla de mínims, per tant el Contractista el pot
modificar a l’alça, incrementant el control previst, augmentant l’amidament de
l’assaig o intriduïn-ne de nous. No pot eliminat assaigs ni baixar els preus dels
amidaments, ni tampoc modificar els preus fixats.

PRESSUPOST
OBRA

PRESSUPOST PQ PLA PARCIAL NEGRALS SUD MOLLERUSSA
MOVIMENT DE TERRES, VIALS, VORERES

NUM

CODI

UA

Descripció

PREU AMIDAMENT

1

J03DR10P

U

"Determinació in situ de la humitat i la densitat pel
mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la
norma ASTM D 3017 e l"

8,79

20,00

175,80

2

J03D2202

U

''anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT 104"

19,27

2,000

38,54

3

J03D4204

U

"Determinació dels límits d'Attennberg (límit líquid i límit
plàstic) d'una mostra de sal, segons la norma UNE
103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106"

23,25

5,000

116,25

4

J03D7207

U

"Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal
duna mostra de sal, segons la norma UNE 103-500 o
NLT 107"

30,85

2,000

61,70

5

J0308208

U

"Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modifica[
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o
NLT 108"

41,54

9,000

373,86

6

J03D9209

U

""Determinació de I’índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una
.
mostra de O , segons la norma UNE 103 502"

79,47

2,000

158,94

7

J03DK20N

U

"Determinació del contingut de matèria orgànica, paf
mètode del permanganat de sòdic d'una mostra de sòl,
.
segons la norma UNE 103 204"

24,80

2,000

49,60

8

J03112L02 U

"Determinació de I'adhesivitat mitjançant la placa vialit
d'una mostra de granulat, segons la norma NLT 313-87"

72,57

1,00

72,57

9

J03DF30E

U

""Determinació de la resistència al desgast mitjançant la
màquina de Los Angeles d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE_EN 1097-2-99"

54,49

4,000

217,96

10

J030KBOL

U

"Determinació de I’índex de Ilenques i agulles d'una
mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses,
segons la normaNLT 354-91"

25,82

4,00

103,28

11

J030JBOK

U

"Determinació del coeficient de poliment accelerat duna
mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses,
segons la norma NLT 174-93"

282,77

1,00

282,77

12

J039SBOV U

"Determinació de I'adhesivitat amb un Iligant bituminós
en presència d'aigua d'una mostra de granulat per a
elaborar mescles bituminoses, segons la norma NLT
166-92")

45,39

1,00

45,39

IMPORT

NUM

CODI

13

J030MBON

14

UA

Descripció

PREUAMIDAMENT IMPORT

U

"'Determinació de la densitat relativa en oli de parafina
d'una mostra de granulat per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma NLT 167-96"'

42,15

1,000

42,15

J0304L03

U

"Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
granulat segons la norma UNE_EN 933-1 1998"

19,27

1,000

19,27

15

J0302101

U

'"Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una
mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 7-133-58"

15,18

1,000

15,18

16

J031WAOX

U

"Determinació de la densitat aparent en toulè d'una
mostra de pols mineral per a elaborar mescles
bituminoses, segons ta norma NLT 176-92

21,56

1,000

21,56

17

J031RAOU U

“Determinació del coeficient d'emulsivitat d'una mostra de
pols mineral per a elaborar mescles bituminoses, segons
la norma NLT 180-93"

34,06

1,000

34,06

18

J9H1310G

U

"Anàlisi granulomètrica del granulat recupera( d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 16590"

0,00

3,00

0,00

19

J03D2402

U

"Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de totú, segons la norma UNE 103-101 o NLT 104"

19,27

4,000

77,08

20

J03DA209

U

"Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor modifica! (a tres punts) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502"

77,86

3,00

233,58

21

J03D6206

U

"Determinació de I'equivalent de sorra d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-109 o NLT 113"

8,72

6,00

52,32

22

J055F30F

U

"'Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules
duna mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
194"

0,00

2,000

0,00

23

J055230B

U

"Determinació de! contingut d'aigua d'una mostra
d’emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137"

23,36

2,000

46,72

24

J9H1210F

U

"Determinació del contingut de Iligant d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 164-90"

0,00

3,00

0,00

25

J0304M03

U

"Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
granulat en calent, segons la norma UNE 933 (1)"

19,91

2,000

39,82

26

J03DS10R

U

"Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre
d'un sòl, segons la norma D!N 18134"

80,47

5,000

402,35

27

J03DP1OM U

"Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la
norma NLT 103"

4,80

7,000

33,60

28

J03DG30F

U

"Determinació del nombre de cares de fractura en el
matxuqueig d’una mostra de sòl granular, segons la
norma NLT 358-90"

22,01

2,00

44,02

29

J9H1520K

U

"Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat
d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 168-90"

70,02

8,00

560,16

30

J9H1G20K

U

"Extracció,
tall
i
ruptura a
tracció
indirecta
d'una
proveta testimoni de mescla
bituminosa segons la norma NLT-168"

0,00

0,00

0,00

NUM

CODI

UA

31

J9H18400

U

32

J9H1630D

U

33

J9H1410A

U

34

J055G30G

U

35

J0565306

U

36

J055H102

U

37

J060760A

U

Descripció

"Control de temperatures en I'execució de paviments de
mescles bituminoses en calent"

PREUAMIDAMENT IMPORT

16,54

8,00

132,32

"Determinació de l’efecte de I'aigua sobre I'adhesivitat
(assaig
d'immersió-compressió)
d'una
mescla
bituminosa compactada,

294,72

1,00

294,72

"Presa, confecció de tres provetes cilíndriques,
determinació de la densitat, estabilitat i afluència (assaig
Marshall) duna mostra de mescla bituminosa, segons
norma NLT 159, UNE-EN 12697-6

131,22

3,00

393,66

47,27

2,00

94,54

"Assaig de tamisatge duna mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 142"

23,72

2,00

47,44

"Determinació de la penetració del residu obtingut per
destil·lació d'una mostra de material bituminós, segons la
norma NLT 124"

42,03

2,00

84,06

9,00

722,52

"Determinació del residu per destil·lació d'una mostra
d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 139"

Mostreig, realització del con d’Abrams, elaboració de
provetes, cura, recapçament i assaig de compressió
d’una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30cm,
segons norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN12390-2,
UNE EN12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

80,28

38

J0563304

U

"Determinació de la viscositat Sayboit duna mostra
d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 138"

32,35

1,00

32,35

39

J060SA09

U

"Mostreig, realització del con Abrams, elaborada de
provetes, UNE 83-301-91 IR, UNE 83-305-86 i UNE 83313-90"

58,95

9,00

530,55

40

J060K201

U

"Determinació del contingut d’aire pel mètode de
pressió duna mostra de formigó fresc, segons la norma
UNE 83-315-96"

29,21

1,000

146,05

41

J0E11601

U

"Assaig de mesura i tolerancia de dimensions i
comprovació de forma d’una mostra de sis blocs de
morter de ciment, segons la norma UNE 41-167-89
experimental"

12,76

1,00

12,76

42

J0E13A03

U

0

87,49

43

J0E14B04

U

"'Determinació de I'absorció d’aigua de dues provetes
de tres blocs de morter de ciment cada una, segons la
norma UNE 41-170-89 experimental"

44

J0E16606

U

"Determinada de la resistència a la compressió d'una
mostra de sis blocs de morter de ciment, segons la
norma UNE EN 772-112001"

45

J0E1AC07

U

46

J060SA09

U

"Determinació de la densitat real del morter duna
mostra de blocs de morter de ciment, segons la norma
UNE 41169-89 experimental"

87,49

76,15

0

76,15

142,58

0

142,58

"Comprovació de I'aspecte duna mostra de 12 blocs de
morter, segons la norma UNE 41166-1 i UNE 41166-2"

13,50

0

13,50

"Mostreig, realització del con Abrams, elaborada de
provetes, UNE 83-301-91 IR, UNE 83-305-86 i UNE 83313-90"

58,95

9,00

530,55

NUM

CODI

UA

47

J060K201

U

"Determinació del contingut d’aire pel mètode de
pressió duna mostra de formigó fresc, segons la norma
UNE 83-315-96"

29,21

1,000

29,21

48

JFV2230C

U

Prova de pressió i estanquiitat d’un tram de xarxa 586,00
d’abastament, segons UNA-EN 805

2,00

1.172,0

Descripció

PREUAMIDAMENT IMPORT

TOTAL

7.532,26 €

Pressupost d’execució material de Control de Qualitat

Pressupost d’execució material de Control de Qualitat
Despeses generals d'empresa 13% s/PEM de CQ
Benefici Industrial 6% s/PEM de CQ
Total

8.963,39

21% IVA

1882,31

TOTAL CONTRACTACIÓ C.Q.

Mollerussa a trenta-u de desembre de 2014

Arquitecte . Ramon Llobera Serentill

7.532,26
979,19
451,94

10.845,70

II.-PLEC DE CONDICIONS.-

Pel que fa al plec de condicions particulars es tindrà en compte el que
en resulta de l’aplicació dels preus de partides de la base de preus de
l’I.T.E.C.

III.-ESTAT D’AMIDAMENTS.-

IV.-QUADRE DE PREUS SIMPLES.-

V.- QUADRE DE PREUS NÚMERO 1.-

VI.- QUADRE DE PREUS EN
DESCOMPOSICIÓ.-

VII.- PRESSUPOST.-

IX.- CONTROL D’EXECUCIÓ DE LES OBRES.-

