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1.1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

 

1.1.1.- Objecte del projecte 

L’objecte del present document és definir les obres de reurbanització de la Plaça del 
Sant Crist del municipi d’Igualada, per tal d’actualitzar-la i adequar-la a les necessitats 
veïnals, tot i introduint criteris de sostenibilitat, seguretat, accessibilitat i funcionalitat. 

El projecte s’executa en el marc de les actuacions desenvolupades pel Departament de 
Pla de Millora de Barris de l’Ajuntament d’Igualada. 
 

1.1.2.- Dades generals 
 

Identificació i objecte del projecte: 

Projecte: Projecte de Re urbanització del Sant Crist. 

Objecte de l’encàrrec:  Obra de re urbanització. 

Emplaçament :  Plaça del Sant Crist. 

Municipi:  Igualada (Anoia) 

Agents del projecte: 

Promotor : Ajuntament d’Igualada 

  CIF:  P-0810100-H 

  Plaça de l’Ajuntament 1, 

  08700 Igualada 

  Tel:  938 03 19 50 

 

Redacció:  Binari Arquitectes SLP 

  CIF: B-64620362 

  Arquitecta: Gemma Vidal, núm. col: 43758 -1 

  Rambla del Celler 29, 1er 6a 

  08172 Sant Cugat del Vallès 

  Tel: 935 879183 

  gvidal@coac.net 
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Paisatgista Manel Corominas, enginyer agrònom 

  Factors de Paisatge 

  Rector Ubach 12, 3er 1a  

  08021 Barcelona 

 

Gestió:  Àrea de Millora de Barris i Promoció Turística . Ajuntament d’Igualada  

  Jordi Servitje Turull, Responsable 

 

Supervisió: Serveis Tècnics Municipals. Ajuntament d’Igualada. 

  Carles Crespo i Veigas , arquitecte municipal. 

  Miguel Corral Ortega, arquitecte municipal 

 

Relació de documents complementaris, projectes parcials  i tècnics redactors. 

 

 

 

Estudi de Seguretat i Salut: Redactat pel mateix arquitecte projectista 

Control de qualitat: Redactat pel mateix arquitecte projectista 

Estudi de gestió de residus  

de la construcció: 

Redactat pel mateix arquitecte projectista 

Aixecament topogràfic: 

 

T2 Topografia SL 

Ramon Casals Coll. 1951. Tècnic en Topografia 
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1.1.3.- Antecedents 

Dades del municipi: 

Igualada és un municipi situat a la comarca barcelonina de l’Anoia, a l'esquerra del riu 
Anoia, a 315,8 metres sobre el nivell de la mar, en el centre de la fossa d'erosió que rep 
el nom de conca d'Òdena. Es troba a 60 km de Barcelona. 

El municipi d’Igualada limita al nord i a l'oest amb el terme d'Òdena, a l'est 
amb Vilanova del Camí i al sud amb l'Anoia, que serveix de partió amb el terme 
de Santa Margarida de Montbui. 

Igualada neix al voltant de l'any 1000, al marge esquerre del riu Anoia que dona nom a 
la comarca. El nom d'Igualada prové del llatí aqualata, que ve a significar on el riu 
s'eixampla, un riu ben aprofitat per proveir d'energia hidràulica els molins. 

Igualada és un municipi de 40.875 habitants (01.01.2021) de la comarca de l’Anoia. El 
seu terme municipal té una superfície de 8,11 km2, els quals estan ocupats quasi 
totalment per sòl urbà. És, de fet, un dels municipis més petits geogràficament de la 
comarca, però amb la densitat de població més alta del territori. 

El clima és mediterrani continental subhumit, caracteritzat per hiverns freds, amb 
glaçades freqüents, i estius secs i calorosos. A l’hivern les temperatures mínimes 
oscilꞏlen entre 5-6 ºC. L’estiu és sec amb una temperatura mitjana de 24 ºC. Les 
precipitacions són escasses, de mitjana anual oscilꞏlant entre els 500 i els 600 l/m2. 

L'Anoia és part de la Depressió Central catalana, en la franja de contacte amb 
la Serralada Prelitoral, essent el relleu del terme igualadí poc accidentat, i només 
trencat per algunes alineacions de turons. La muntanya més alta de la comarca és 
el Sant Jeroni (1.236 metres). 

El paisatge actual de l'Anoia és constituït sobretot per brolles i garrigues amb pins. La 
vegetació natural seria dominada per boscos d'alzina, carrasca i roure valencià. Hi ha 
una estreta relació entre el canvi progressiu del clima, d'un clima 
mediterrani d'influència continental, amb els canvis en la vegetació; així, a la franja sud-
est dominaria una vegetació d'alzinars, que arriben fins als cims de Montserrat, i 
progressivament les alzines són substituïdes per carrasques, arbre millor adaptat a un 
clima més sec i contrastat. 

L'activitat econòmica de la comarca se centra en l'agricultura i la indústria. Així, una 
quarta part de l'extensió de la comarca està ocupada per conreus predominant el 
conreu de secà, principalment cereals, excepte la plana central, on es cultiva l'olivera, 
l'ametller, l'avellaner; la vinya ocupa gairebé en exclusiva els vessants orientats a l'Alt 
Penedès. D'altra banda, la ramaderia, (porcina i l'avicultura), constitueix un complement 
a la seva economia. La comarca té una llarga tradició industrial centrada a la seva 
capital, Igualada, i a la vall del riu Anoia, destaca la indústria tèxtil, la del cuir i la 
indústria paperera, seguides per la metalꞏlúrgica, el sector alimentari i la construcció. 
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La festa del Sant Crist. 

La Festa del Sant Crist d’Igualada, commemora el fets succesïts el 20 d’abril de l’any 
1590 quan es va produir el fet miraculós de la suor de sang del Sant Crist d’Igualada. 
Foren testimonis la noia Coloma, vidua Masarda, Miquel Quadres, Gaspar Sanjust, 
entre altres, les declaracions dels quals consten ben documentades. No fou, però, 
solament un petit grupet de persones sinó tot el poble igualadí, que amb pietat i serenor 
va comprovar el fet de la Suor de Sang del Sant Crist, un fet acceptat i viscut amb 
fidelitat i constància des d’aquell any de les darreries del segle XVI. 

Des de 1590, exceptuant uns pocs anys, sempre s’ha celebrat el dimarts de Pasqua. És 
la festa més viscuda i participada, sovint i darrerament sempre, presidida per bisbes i 
abats, cantada per predicadors ilꞏlustres i acompanyada de la presència multitudinària 
dels fidels, tant a l’ofici litúrgic com a la processó. 
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El barri del San Crist: 

La Plaça del Sant Crist es troba al belll mig del barri que porta el seu nom, situat al 
costat sud-est del nucli urbà, limitant al nord amb la línia del carrilet (FGC Igualada- 
Martorell- Barcelona) i al sud amb el Riu Anoia. Es tracta d’un eixample residencial de 
finals dels anys 50 situat a peu del pont que dona accés a Vilanova del Camí i la 
carretera de Capellades. La seva trama és ortogonal, amb grans illes rectangulars 
travessades per una sola via. A l’espai central de l’ordenació es situa la plaça del Sant 
Crist. L’origen de la plaça ve donat arran de la reivindicació veïnal per a l’obtenció d’un 
espai públic en un solar destinat inicialment per a una edificació. 

PLANOL CIUTAT D’IGUALADA. 1949. Arxiu Comarcal de l’Anoia 

 
BARRI DE SANT CRIST. Dimensió urbana centre /barri. 
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1946. Ortofoto ICGC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1983. Ortofoto ICGC. 
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1995. Ortofoto ICGC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. Ortofoto ICGC.  
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1.4.- Situació i Estat Actual 
La plaça del Sant Crist està situada a llevant de la trama urbana d’Igualada, i s’incriu en 
un teixit d’eixample residencial situat al sud de les vies del carrilet i a tocar amb el pont 
que porta cap al municipi de Vilanova del Camí. 

 

Imatge aèria ( font: google maps) 

Es tracta d’un espai de geometria rectangular, d’aproximadament 30x27,5m, que limita 
al nord amb una edificació plurifamiliar, als sud amb el carrer Gaspar Camps, a orient 
amb el carrer del Bisbe Robuster, i a ponent amb el Carrer de Josep Galtés, que en el 
tram que coincideix amb la plaça està urbanitzat amb tipologia de plataforma única de 
prioritat invertida. La plaça te un lleu pendent en la direcció est-oest, i disposa d’una 
part deprimida on s’ubica la zona de jocs infantils. 

Les edificacions que donen front a la plaça responen majoritàriament a la tipologia 
d’habitatges plurifamiliars entre mitgeres amb alçades que oscilꞏlen entre la PB i 2 PP i 
la PB i 4PP.  

Les plantes baixes dels edificis que configuren la plaça tenen majoritàriament usos 
comercials o d’aparcament al servei dels habitatges veïns. Een l’actualitat podem trobar 
usos destinants als serveis de barri ( forn de pà, fruiteria, bars...) i també hi ha diversos 
locals sense ús.  

A la plaça trobem instal.lada la terrassa d’un dels bars situats al carrer Josep Galtés. 
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Imatge 1. Cruilla c/ Gaspar Camps – C/Josep Galtés (font: google maps) 

Circulació i aparcament. 

Els carrers que donen accés a la plaça tenen amplades que van dels 7 als 10m, amb 
voreres sovint inferiors a 1m de pas lliure. El carrer Gaspar Camps és una via de dos 
sentits de circulació, sense aparcaments als laterals. El carrer Bisbe Robuster és d’un 
únic sentit de circulació (nord-sud), amb aparcaments en filera a dos costats. El pas de 
vianants abans d’arribar a la cruïlla amb el carrer Gaspar Camps és un pas elevat. 

El carrer Gaspar Camps va ser reurbaniztat en una actuació l’any 2005 per a 
modernitzar les intalacions i ampliar les voreres. És també un carril d’un únic sentit de 
circulació (sud-nord) i disposa d’aparcaments en filera en un dels costats. En el tram de 
contacte amb la Plaça del Sant Crist es transforma en plataforma única amb prioritat 
invertida.  

 

Imatge2. Cruilla c/ Gaspar Camps – C/ Bisbe Robuster (font: google maps) 
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Espais interiors. 

A l’interior de la plaça trobem una zona de jocs infantils situada a un espai una mica 
deprimit respecte els itineraris de l’entorn, que protegeixen aquest espai. Està delimitat 
amb un banc lineal de pedra artificial i un pas elevat paral.lel a la façana de l’edifici 
plurifamiliar. Disposa d’un paviment de cautxú, tanca delimitadora de fusta en les 
façanes que donen a carrer, font, i diversos equipament de jocs infantils per edats de 
fins a 12 anys. 

La part de la plaça que limita amb el carrer Gaspar Camps té una configuració de 
passeig, amb bancs de fusta situats a l’eix central.  
 

Imatge 3. Cruilla c/ Gaspar Camps – C/ Bisbe Robuster (font: google maps) 

Els passos de vianants de la cruïlla amb el carrer Bisbe Robuster no estan adaptats a la 
normativa actual de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i 
utilització dels espais públics urbaniztats normativa actual de supressío de barreres 
arquitectòniques  

A la zona de plataforma única (carrer Josep Galtés) els pasos de vianants estan 
adaptats a la normativa d’accessibilitat i el pas de vehicles està delimitat amb pilones. 

En aquesta zona s’havien situat una bateria de contenidors soterrats de la casa 
EQUINORD o equivalent, els quals ara es troben en desús i s’han tret les bústies i 
posat tapes ceges enrasades al paviment. En l’actualitat ens trobem els containers 
d’escombraries de superfície a la vorera de la plaça del c/Bisbe Robuster.  
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Vegetació. 

La vegetació de la plaça del Sant Crist és una de les poques zones amb vegetació del 
barri, tal i com es pot comprovar a la imatge de cobertes vegetals publicada per l’ICGC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 4. Cobertes vegetals (font: VISSIR3) 

En l’actualitat la plaça disposa de diferents exemplars d’arbres de diferent port i 
tipologia, situats tots ells dins d’escorcells d’aproximadament 1x1m: 

 LJ LIGUSTRUM JAPONICUM VARIEGATUM: vorera urbanització feta c/ Josep 
Galtés. 

 CS CERCIS SILICUASTRUM 4 exemplars; alineació carrer josep Galtés. 
 AP ACER PSEUDOPLATANUS: 1ud. a la plaça. 
 PA POPULUS ALBA BOLEANA : dos exemplars grans, que estan en la zona 

infantil. Dominen l'espai 
 SJ SOPHORA JAPONICA: banda dreta de la plaça, i carrer Gaspar Camps. 12 

exemplars. 
El carrer Josep Galtés disposa d’arbrat d’alineació tocant a la façana dels edificis. 
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Estat de conservació 

De forma general l’espai presenta cert envelliment i obsolescència, tant pel que fa a 
l’estat de conservació de paviments, com del mobiliari urbà i la jardineria. 

Hi ha part de la urbanització que no està adaptada als requeriments actuals 
d’accessibilitat universal, i existeix la necessitat d’adequar l’espai als nous requeriments 
funcionals per tal de reforçar el paper de la plaça com a l’espai públic de referència del 
barri de Sant Crist. 

Característiques dels carrers d’accés. 

Els carrers que delimiten la plaça estan completament urbanitzats amb voreres amb 
panot de formigó i calçada amb conglomerat asfàltic, a excepció del carrer Josep 
Galtés que està configurat com a plataforma única de prioritat invertda amb l’espai 
rodat amb llambordes de formigó de color i laterals amb peça prefabricada de formigó 
amb acabat texturitzat i color. 

 Nom de carrer   secció tipus  amplada (m)  

 c/ Bisbe Robuster   v + pkl + c + pkl +v 0,9 + 2,1 + 4 + 2,1 + 0,9 
 c/ Gaspar Camps  v + c + c + v   1 + 3 + 3 + 1 
 c/ Josep Galtés   plataforma única 10 

 (V: vorera / pkl : aparcament en línia / c: calçada ) 

Punts de connexió amb serveis existents. 

Al tractar-se d’una actuació en un  espai urbanitzat que es troba en la trama urbana 
consolidada, existeixen tots els serveis necessaris. La connexió als mateixos es preveu 
de la següent manera: 

‐ Aigua:  
L’aigua de reg es connectarà a una nova arqueta que es farà al costat de 
l’arqueta de reg existent. 
L’aigua de la font es conectarà al mateix punt que la font actual.  
Es preveu que s’hagi de desplaçar l’hidrant situat a la cantonada amb el 
carrer Josep Galtés.  

‐ Electricitat:  
La nova xarxa d’enllumenat es connectarà a la línia d’enllumenat que 
actualment passa per la plaça, conectant a l’armari situat a la façana de 
l’edifici plurifamiliar. 

‐ Sanejament:  
La nova instalꞏlació de recollida de pluvials es connectarà a la xarxa existent 
situada als carrers perimetrals.  

‐ Gas i telefonia:  
No es modificaran les instalꞏlacions existents. 

Amb les dades de que es disposa no es preveuen afectacions per serveis existents a 
l’interior de la parcelꞏla incompatibles amb la proposta. 

*S’adjunten plànols de serveis facilitats per l’Ajuntament d’Igualada.  
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1.1.5.- Geometria i superfície 
 

COMPARATIVA SUPERFICIES 
ESTAT ACTUAL PROPOSTA 

M2 % M2 % 

 Àrea plaça central 940,00 75  1.080 86 

 Àrea pas vehicles 277,50 22  104,8 8 

 Àrea vorera 33,50 3 66,15 6 

 

ACTUACIÓ (superfícies proposades) 
ÀREA   

(M2) 

LONGITUD 

 (M) 

1 Àrea enjardinada 31.80  

2 Àrea de jocs infantils 74,30  

3 Àrea enjardinada 46,10  

4 Àrea enjardinada 26,10  

5 Tarima pedra 14,50  

6 Àrea de jocs infantils 52,80  

7 Àrea enjardinada 37,80  

8 Parterres C/ Gaspar Camps 35,90  

9 Parterres C/Bisbe Robuster 10,50  

10 Àrea d’estada central 782,10  

11 Àrea pas de vehicles 104,80  

12 Àrea vorera C/ Gaspar Camps 66,10  

 Total  1.251,00  

 

PAVIMENTS PERMEABLES 
ÀREA   

(M2) 

% 

(sobre total) 

1 Zones enjardinades 262,50 21 

2 Paviment sorra/ sauló 127,10 10 

3 Paviment drenant i escorcells 69,20 6 

 Total  458,80 37 % 
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1.1.6.- Descripció del projecte  

Descripció del projecte. 

El projecte es centra en les actuacions necessàries per a recuperar i posar en valor 
l’espai que conforma la plaça del Sant Crist d’Igualada dotant-la de identitat pròpia dins 
de la trama urbana i adequant-la a les necessitats actuals del barri. 

L’actuació es planteja en coherència i previsió amb les diferents fases de millora de la 
urbanització del barri, segons la següent seqüència ja iniciada amb la urbanització del 
carrer Josep Galtés: 

 

fase 1. Carrer Josep Galtés 

fase 2. Plaça Sant Crist 

fase3. Carrer Bisbe Robuster 
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Amb la urbanització de la plaça del Sant Crist es vol recuperar l’espai públic com a un 
espai de trobada, segur, igualitari; accessible i dissenyat per a tots els seus usuaris; 
flexible, comprensible i funcional, on s’hi puguin produir diversitat d’usos, amb l’objectiu 
de fomentar la cohesió social a partir del sentiment de pertinença al barri. 

La proposta planteja l’espai de la plaça com un àmbit continu de “façana a façana”, que 
relliga la trama urbana en aquest punt del barri, integrant els carrers laterals que 
actualment la travessen en una plataforma única, tot i generant un nou espai urbà 
unitari de majors dimensions i amb vocació de centralitat.  

   

Imatge 5. Concepte. “relacions urbanes” 

Des del punt de vista formal, aquest espai unitari es treballarà amb paviments i 
elements urbans que integren tota la plaça i generen les diferents zones d’estada, zona 
verdes, de pas i circulació, tot i dotant a l’espai resultant d’una imatge urbana pròpia 
reconeixible i singular. 
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Imatge 6. Concepte. “textures urbanes”. 
Respecte la sostenibilitat, es preveu implementar vegetació amb espècies 
mediterrànies que necessiten poca aigua, substituir la ilꞏluminació actual per una 
ilꞏluminació més eficient (led), i utilitzar en paviments materials de gran durabilitat, poc 
manteniment i de baix impacte ambiental, amb l’objectiu d’aconseguir un disseny 
eficient i sostenible. 

Tant els espais situats a l’interior de la plaça com els guals de vianants incorporats dins 
de l’àmbit de l’actuació s’adaptaran a les condicions d’accessibilitat establertes a la 
“Orden TMA/851/2021, de 23 de julio”, per la que es desenvolupa el document tècnic 
de condicions bàsiques d’accessibilitat  i no discriminació per l’accés i la utilització dels 
espais públics urbanitzats. 

En conseqüència, es preveuen les següents actuacions: 

‐ Integració a la plaça del tram de carrer del Bisbe Robuster com a tram de 
plataforma única amb prioritat invertida. 

‐ Re pavimentació de tota la plaça unificant criteris estètics per tal que la plaça es 
percebi visualment com un únic i gran espai dins del teixit urbà, tot incorporant 
un paviment amb textura i geometria que integri els paviments dels carrers 
veïns recentment urbanitzats (c/Josep Galtés) 

‐ Creació de noves zones d’estada i jardineres que permetrà acollir usos 
complementaris i diferenciats: zona de jocs infantils, zona per la terrassa del 
bar, zona de bancs individuals, zona de banc-tarima, i zones enjardinades amb 
diferents espècies. 

‐  Millora de l’accessibilitat adaptant els guals de vianants a la normativa 
d’aplicació. 

‐ Renovació de mobiliari urbà creant diferents llocs d’estada i relació, i 
incorporant una zona equipada amb jocs infantils. 

‐ Es substituiran aquells arbres malmesos, que no s’hagin adaptat al lloc o que 
presentin perill d’estabilitat. 

‐ Incrementar la presència de vegetació i arbrat existent amb criteris de 
sostenibilitat i paisatge. 

‐ Renovació de la xarxa de sanejament i reg. 

‐ Renovació de l’enllumenat públic amb criteris d'eficiència energètica. 

‐ Repintat de passos de vianants i colꞏlocació de nova senyalètica vertical. 

 

El resultat de l’actuació serà la reurbanització integral de la Plaça del Sant Crist, tot 
deixant l’espai preparat per a les posteriors actuacions previstes a executar en el barri. 
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Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i altres. 

Les obres previstes en el projecte d’urbanització de la Plaça de Sant Crist i el seu 
entorn, no afecten a la volumetria ni a l’estructura tipològica i, per tant, són compatibles 
amb la Normativa Vigent. 

El projecte s’alinea amb les polítiques derivades del Pla d’Acció d’Energia Sostenible 
d’Igualada PAES, tant pel que fa a l’adequació de l’enllumenat exterior segons a la llei 
6/ 2001 d'ordenació  ambiental de l'enllumenat per a la protecció ambiental del medi 
nocturn com pel que fa a la millora de la mobilitat per a vianants. 

Tanmateix, el projecte incorpora actuacions encaminades a l’assoliment dels objectius 
previstos en el Pla de Mobilitat urbana Sostenible (horitzó 2025), i en concret, fomentar 
l’equitat social mitjançant el dret universal a la mobilitat, guanyar espai públic per a les 
persones i espai de relació i reduir l’accidentalitat millorant la seguretat viària. Al barri 
de Sant Crist es preveu com una de les zones pacificades del municipi. 

 

Imatge 7. Propostes àmbit municipal PMUS. 

Afectació als serveis existents. 

A causa de l’execució de les obres no es preveuen afectacions a serveis existents a 
l’interior del solar ni a les voreres dels carrers on s’intervé en el projecte. Caldrà 
modificar la posició de les tapes de les arquetes de serveis existents als paviments per 
tal d’ajustar-les a les noves rasants. 

Durant l’execució de les obres es veuran afectats els aparcaments situats en el seu 
interior i en el seu perímetre, i caldrà desplaçar temporalment el DEA. El permís 
d’ocupació de via pública de la terrassa del bar també s’haurà de suspendre 
temporalment durant l’execució de les obres. 

Caldrà garantir el pas per a vianants i vehicles, mitjançant itineraris provisionals 
practicables degudament senyalitzats, tant per donar continuïtat als itineraris de voreres 
com per garantir l’accés al habitatges i la mobilitat rodada de la zona. 
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1.1.7.- Descripció de les obres  

Les obres contemplen: 

‐ Trasllat d’elements a recolocar (senyals, bústies de correus, containers 
escombraries, DEA,..) 

‐ Desmuntatge de mobiliari urbà (bancs, papereres, pilones, jardineres, 
senyals...)  i elements d’enllumenat. 

‐ Tall i enderroc de pavimentació existent (asfalt, paviment interior de la plaça,...) 

‐ Formació de rases i passos d’instalꞏlacions. 

‐ Treballs de pavimentació (renovació de vorades de granit, modificació de gual 
de vianants per adaptació a normativa, paviment de peces de formigó, 
paviment continu de formigó, paviments de sauló i sorra per a zones de jocs 
infantils...) 

‐ Execució de nous parterres enjardinats. 

‐ Instalꞏlacions d’enllumenat exterior amb columnes i traçat soterrat de 
conductors. 

‐ Instalꞏlació de xarxa de reg. 

‐ Plantació d’arbres i jardineria de parterres interiors. 

‐ Execució de banc-tarima de pedra i baranes de zona infantil. 

‐ Instalꞏlació d’equipaments  (bancs, papereres,..) 

‐ Instalꞏlació de senyalització vertical i pintura horitzontal viària. 

‐ Gestió dels residus. 

 
En els aspectes constructius el projecte preveu: 

De forma generals, la secció dels nous àmbits a pavimentar serà : 

o Sub – base de 5cm de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, 
amb estesa i piconatge del material 98% del PM. 

o Base de 15 cm de formigó HM-20/P720/I acabat reglejat. (20cm de gruix a les 
zones amb trànsit rodat) 

Per a la delimitació dels paviments es preveuen els següents elements: 

o Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, a la 
zona que limita amb el carrer rodat. 

o Vorada de xapa d’acer galvanitzat, de 10mm de gruix i diferents alçades, per a 
delimitar els paviments de l’interior de la plaça. 
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Sobre la base es realitzaran els diferents paviments d’acabat: 

o Paviment de peces de formigó, de diferents formats i colors, colꞏlocats amb 
morter mixt i reblert de junts amb sorra fina. 

o Paviment filtrant de peces de formigó, sobre subase de gravilla. 

o Paviment continu de formigó amb additiu, de 15 cm, de gruix, amb fibres 
sintètiques, acabat superficial amb tractament desactivant. 

A la zona de jocs infantils es preveuen els següents acabats: 

o Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 

o Paviment de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo. 

Al perímetre de la zona de jocs infantils es preveu encintat amb vorada recta de formigó 
amb cantell rom, tipus ´´vorada jardí fiol´´  de la casa Pujol o equivalent. 

Els passos de vianants disposaran d’encaminament de paviment tàctil, segons 
especifica la normativa d’aplicació en matèria d’accessibilitat en els espais públics. Els 
guals existents es modificaran per tal de que la primera peça disposi de paviment tàctil 
de botons. 

Per a la reutilització del material procedent d’enderroc: 

El projecte preveu la disposició del material procedent d’enderroc a un gestor de 
residus autoritzat. No obstant, el contractista pot millorar-ne la gestió realitzant-ne la 
seva valorització. Aquest tractament es realitzarà mitjançant el matxuqueig material 
petri/formigó/mescles asfàltiques en zona habilitada amb matxucadora de residus 
petris, i utilització de criba  per a l'obtenció de material classificat com a TOT-U 
ARTIFICIAL ZN25 (sense pedres de mida >25 mm)   

L’espai municipal que s’incorpora a l’obra per a realitzar la reutilització, és el l’àrea Can 
Masarnau. Els materials que no siguin valoritzables es portaran a l’abocador autoritzat. 

La reutilització de les terres sobrants de l’excavació es podrà realitzar directament a 
mida que s’executin els treballs, havent-ne de realitzar la seva compactació.  

El transport  fins a l’espai municipal per a realitzar la valorització i els treballs de 
matxuqueig seran a compte dels transports i disposició de la runa a abocador, havent 
d’estendre i compactar el material obtingut en l’àmbit que determini la DF.  

 

L’arquitecte,      Sant Cugat del Vallès, febrer 2022. 

 

 

Gemma Vidal i Carner  
BINARI ARQUITECTES SLP 
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1.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 

IMPLANTACIÓ DELS TREBALLS I ORGANITZACIÓ DE L’OBRA 

Es tancaran i es senyalitzaran els accessos, donant pas exclusiu als veïns que només 
disposin d’accés per aquesta via.  

Les actuacions a la via pública (voravies) es delimitaran amb tanques fixes, desviant els 
vianants per la voravia contraria, o habilitant un pas delimitat per tanques. 

Serà l'empresa constructora la responsable que aquestes tasques es desenvolupin 
adequadament al fi proposat per al compliment del Decret 1627 del 25 de desembre de 
1997. (Veure Annex Estudi de Seguretat i Salut Laboral ). 

Un cop aprovat el pla de seguretat i  signada l’Acta de Replanteig, s’iniciarien les obres. 

A l’obra hi haurà senyalització adequada, cons suficients i tanques per tal de senyalitzar 
en tot moment les afectacions al trànsit de vianants i rodat. 

L’empresa constructora protegirà els arbres situats a l’interior de l’àmbit d’actuació, així 
com les façanes perimetrals o altres elements a mantenir. 

Les afectacions als aparcaments i/o a la mobilitat es realitzarà amb autorització prèvia 
de la policia Local. 

TREBALLS PREVIS. 

De forma prèvia a l’inici de l’execució dels treballs d’enderrocs, es preveu la retirada i 
enderroc de tots els elements existents a l’interior de l’àmbit d’actuació que siguin 
incompatibles amb la proposta d’urbanització de la nova plaça (mobiliari urbà, jocs 
infantils, senyalització vertical, instalꞏlacions i elements de jardineria), tal i com s’indica 
a la documentació gràfica del projecte.  

A l’hora, caldrà protegir l’arbrat existent a mantenir en projecte, de manera transitòria i 
fins a la finalització de les obres en les que es puguin veure afectats, tot i delimitant-ne 
un perímetre de seguretat al tronc no inferior de 50cm. 

Els elements de mobiliari urbà que es trobin en bon estat i/o que sigui possible la seva 
reutilització seran acopiats per a la seva posterior reutilització per part de l’Ajuntament. 

Pel que fa als contenidors de RSU soterrats, es preveu el desmuntatge de les trapes 
actuals i el reblert del seu interior amb granultas de material reciclat. 

Es preveu la localització dels serveis existents per tal de confirmar les dades aportades 
per les companyies. Un cop localitzats es preveu la sectorització de les xarxes 
afectades pel projecte per tal de garantir el correcte funcionament de les xarxes 
generals i la no afectació als veïns de la zona. 
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ENDERROCS 

Per  la renovació de la plaça: 

o Demolició de paviment continu de cautxú reciclat, de fins a 60mm de gruix, amb 
base de solera de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb 
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió 

o Demolició de paviment de panots colꞏlocats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix 
i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre 
camió. A les voreres l’enderroc es farà amb compressor i càrrega manual i 
mecànica de runa sobre camió o contenidor. 

o Demolició de paviment de peces prefabricades de formigó, de fins a 8 cm de gruix, 
colꞏlocades sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària 
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió 

o Demolició de paviment continu de formigó, de fins a 15 o 20 cm de gruix i fins a 2 
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. 

o Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 o 20 cm de gruix i més 
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre 
camió 

Tanmateix es preveu l’enderroc dels escorcells, vorades i rigoles que delimiten els 
paviments actuals de la plaça i carrer afectat per les obres. 

Es preveu que sigui necessari puntualment l’enderroc de fonament de formigó armat, 
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió 

També es preveu l’enderroc d’elements soterrats d’instalꞏlacions que quedin fora de 
servei ( embornals, pous, claveguerons, arquetes...)  així com de les bases de fanals i 
altres elements subjectats a terra. 

MOVIMENTS DE TERRES 

Es preveu l’excavació de la caixa de paviment amb pala excavadora i càrrega sobre 
camió. 

Es realitzaran les rases pels prismes i daus d’instalꞏlacions amb mitjans manuals i 
mecànics tipus mini retroexcavadora, segons el tram. Les terres resultants s’hauran de 
carregar manualment i es transportaran amb carretó o dúmper, segons l’àmbit on 
s’estigui treballant, per a la posterior reutilització. 

En les zones on s’hagi retirat la totalitat del paviment existent, serà necessari el repàs i 
piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, de forma prèvia a 
l’execució dels nous paviments. 
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PAVIMENTACIÓ 

Un cop assolides les cotes d’excavació de l’explanada es preveu l’execució de la 
subbase de tot-u i la base de formigó a tota la superfície de la plaça, a excepció dels 
espais ocupats pels parterres vegetals.  

o Sub base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa 
i piconatge del material al 98% del PM 

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

Per aquest motiu, es preveu la colꞏlocació de vorades de granit al perímetre exterior de 
la plaça i vorades d’acer galvanitzat per a la delimitació dels paviments interiors: 

o Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma 
recta, diferents mides, colꞏlocada sobre base de formigó no estructural de 15 
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada. 

o Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix, de diferents alçàries, inclòs 
elements metàlꞏlics d'ancoratge soldats a la xapa, colꞏlocada sobre base de 
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió. 

A l’interior de la plaça es preveuen els següents paviments: 

o Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 10x10 cm i  8 cm de gruix, 
a base de combinació de peces de 2 colors, tipus TERANA de la casa BREINCO o 
equivalent, colꞏlocat a truc de maceta amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts 
amb sorra fina.  

o Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm, 20x40cm, 
10x20cm, 20x20cm, de  8 o 5 cm de gruix segons els casos, a base de combinació 
de peces de 2 colors, tipus VULCANO de la casa BREINCO o equivalent, colꞏlocat 
a truc de maceta amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina.  

o Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm, de gruix, amb 
fibres sintètiques, escampat des de camió, reglejat, acabat superficial amb 
tractament desactivant. Es preveu formació de junt de retracció a base de tall amb 
serra de disc de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm. 

o Els guals de vianants es preveu incorporar franja tàctil amb botons i franja tàctil 
ratllada, a base de peces de paviment de formigó de forma quadrada, de 20x20 cm 
i 5 cm de gruix, tipus TACTILE WARNING i TACTILE CROSSING de la sèrie 
VULCANO de la casa BREINCO o equivalent, color, colꞏlocats amb morter mixt 
1:2:10 i reblert de junts amb sorra fina. 
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Els espais de jocs infantils de l’interior de la plaça es preveuen els següents acabats de 
paviment segons els usos i les edats dels infants: 

o Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM. 

o Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, estesa i 
anivellament del material amb mitjans mecànics. 

Per motius de seguretat la delimitació interior dels paviments de sauló i sorra es farà 
amb vorada recta de formigó, doble capa, de 20x8 cm, amb cantell rom, tipus ´´vorada 
jardí fiol´´ de la casa Pujol o equivalent, colꞏlocada sobre base de formigó no estructural 
de 15 N/mm2 de resistència i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. 

La demilitació de l’espai de joc dels nens més petits es realitzarà amb tanca perimetral 
d’acer galvanitzat que incorporarà porta del mateix material: 

o Tanca perimetral per a parcs infantils model Cylinder REF. PPT016-85 de la casa 
Happy Ludic o equivalent, formada per tubs de 85 cm d'alçada i 80mm de 
diàmetre, separats cada <100mm, fabricada en acer galvanitzat banyat, amb 
platina inferior de 200 x 8 de base, barilla superior d'acer de 8 mm de diàmetre, 
ancorada a l'obra amb morter o amb fixacions mecàniques.  

A les zones properes als espais amb plantació d’arbres es preveu un paviment drenant 
i escorsells amb paviment de grava: 

o Paviment drenant de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 10 cm 
de gruix, a base de combinació de peces de 2 colors, tipus FILTRA de la casa 
BREINCO o equivalent, colꞏlocat sobre llit de grava de 3/8mm de 5cm de gruix, 
amb rebliment de junts amb grava de 3/8mm i comptactació del paviment acabat.  

o Paviment de granulat de pedra granítica de grandària màxima 5 a 12 mm i cares 
trencades, amb estesa i piconatge mecànics del material. 
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A la zona de les voreres es preveu la reposició de paviment existent. 

o Paviment de panot per a vorera nova i reparació de vorera existent, de morter gris 
de 20x20x2.5 cm ratllat, 4 pastilles o amb tacs, classe 1a, preu alt, colꞏlocat a 
l'estesa amb morter pastat 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i 
beurada de ciment pòrtland. Inclou adaptació i colꞏlocació de les tapes de 
companyies. 

A la calçada es preveu la colꞏlocació de rigola i la pavimentació amb aglomerat asfalt 
per garantir una correcta trobada de la plaça amb la calçada. 

o Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 
30x30x8 cm, colꞏlocades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, 
sobre base amb formigó HM-20/P/20/I. 

o Remat de paviment asfàltic contra la rigola o vorada, amb aglomerat en calent 
tipus AC 11 surf BC50/70 D (D-8)  i granulat calcari, estès manualment i 
compactat, sense afectació de la base, de fins a 5 cms de gruix, d'amplada  inferior 
a 15cm, amb reg d'adherència. Inclou la part proporcional dels desplaçaments de 
la maquinària. 

o Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf 
PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa 
de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment. 
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INTALꞏLACIONS 

A continuació es detallen les diferents instalꞏlacions sobre les quals s’actuarà: 

-SANEJAMENT 

o Es preveu la substitució de la xarxa de sanejament existent a l’interior de la plaça, 
per una nova xarxa de recollida de pluvials a base d’embornals i canals lineals 
situats als punts baixos dels paviments. 

o També es preveu la incorporació d’un punt de desguàs per la font, que conectarà 
al mateix punt on connecta la xarxa actual. 

o Les zones enjardinades i els paviments de sauló i sorra de les zones de jocs 
infantils disposaran de drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat 
i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren, i capa geotèxtil de 
protecció. 

o Per a la nova xarxa de sanejament es realitzarà  l’excavació de rasa per a pas 
d'instalꞏlacions de 40cm d'amplària  i 70cm de fondària, reblert i compactació amb 
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora.  

o Posteriorment es farà el repàs i piconatge de fons de rasa, i es reblirà amb llit de 
sorra abans de colꞏlocar la claveguera de tub de paret estructurada ,amb paret 
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE , tipus B, àrea aplicació U, de 
diàmetre nominal exterior de 160 a 315mm. 

o Un cop executada la nova xarxa, caldrà realitzar les proves de funcionament i 
s’eliminaran els elements de la xarxa preexistent que quedin fora de servei. 

o Les voreres disposaran de pendent cap al carrer, i es recollirà l’aigua als 
embornals de la calçada. 

 

ENLLUMENAT EXTERIOR 

o Les lluminàries que estan dintre de l’àmbit de la plaça Sant Crist estan alimentades 
des de l’armari de control que hi ha a la façana de l’edifici que limita pel costat 
nord. Atès que la totalitat de la instalꞏlació interior de la plaça serà nova, es preveu 
també la seva legalització. Les lluminàries del carrer s’alimentaran a partir de la 
línia existent d’enllumenat, que serà modificada puntualment. 

o Abans de l’execució dels treballs es preveu la localització, sectorització i adaptació 
de serveis d'enllumenat existents (desconexió de línies que queden sense servei), 
mitjançant cala de forma manual i/o mecànica, incloent rebliment i piconatge 
posterior de terres  i càrrega manual de runa sobre contenido. Inclou adaptació de 
les xarxes existents per a continutat del servei. 
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o A l’interior de la plaça es preveu la substitució total de les lluminàries existents,  
per la qual cosa es desmuntaran les actuals i s’ubicaran a la nova posició 8 
lluminàries formades per: 

‐ Columna cilíndrica model CIL de la casa Simon o equivalent, de 4 o 5 metres 
d’alçada, a base de tub de de 100mm de diàmetre, i 3 mm d'espessor, acabat 
galvanitzat i pintat color gris decoratiu tipus GYDECO, amb fusta de xapa d'acer 
al carboni, base platina xapa d'acer encastada, i  porta de registre enrasada, 
segons norma UNE-EN 40-5, colꞏlocada sobre dau de formigó. 

‐ Llumenera LED de la casa Simon, model MERAK SXF, o equivalent, de 16 
leds, 16W, 24W o 32W, òptica SA, temperatura de color 3000K, equip regulable 
2N-, IP66, IK10, acabat pintat color GYDECO, amb accessori per fixar 
lateralment i acoblat al suport. 

Les luminaries siguin amb punt doble a l’interior de la plaça, i punt simple a 
l’alineació del carrer.  Les que es situen al costat de la façana de l’edifici seran de 
4m d’alçada. 

o Els bàculs disposaran de suport de dau de formigó, de 0,6x0,6x0,7 m, excavació, 
rebliment i reposició. La colꞏlocació de dau i perns d'ancoratge seran a la 
profunditat suficient perquè garanteixi que les cartelꞏles de les columnes restin 
encastades a paviment i per tant no vistes.  

o Per a la nova xarxa es realitzarà  l’excavació de rasa per a pas d'instalꞏlacions de 
40cm d'amplària i 70cm de fondària, reblert i compactació amb terres 
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora.  

o A les diferents partides de projecte es defineixen la secció dels conductors a 
instalꞏlar a cada tram de carrer per complir amb les necessitats d’intensitat, 
caiguda de tensió i intensitat de curtcircuit requerides per complir amb la 
normativa. 

o Amb la realització d’aquest projecte, s’especifiquen els materials per soterrar els 
conductors elèctrics i alimentar les noves lluminàries d’enllumenat complint amb la 
normativa vigent de l’enllumenat  exterior, Reglament de Baixa Tensió i 
l’Ordenança Municipal. 

o Tot seguit es detalla  cadascun  dels diferents materials i  prescripcions principals a 
complir segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves Instruccions 
Tècniques però, que no estiguin enumerats tots els paràgrafs restants descrits al 
Reglament no eximeix a l’instalꞏlador del compliment d’ells i les  referències a 
ITC’s: 

‐ Els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 0.5m del nivell d’acabat, 
mesurat des de la cota inferior del tub (rasa de 0.6m de profunditat). Els tubs 
per les canalitzacions subterrànies seran els indicats a la ITC-BT-21, a on 
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figuren els diàmetres mínims exteriors dels tubs en funció del número i la secció 
dels conductors o cables a conduir.  

‐ S’ha de colꞏlocar una cinta de senyalització  per advertir de l’existència de 
conductors d’enllumenat, situada a una distància mínima del nivell de terres de 
0.1m i a 0.25m per sobre del tub. 

‐ Els  conductors seran multifilars i unifilars, depenent de si la línia és trifàsica o 
monofàsica, de coure tipus  0,6/1 kV, hauran de complir els requisits   
especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603 i la UNE 21123. 
Per a línies soterrades s’utilitzaran els sistemes i materials anàlegs  als de les 
xarxes soterrades de distribució regulades a la ITC-BT-07.   

‐ Els conductors a instalꞏlar des de la caixa de fusibles fins la lluminària, seran de 
coure de designació UNE RV 0,6/1 kV, i de secció 3x2,5mm2 (fase, neutre i 
protecció). Els conductor fase i neutre d’alimentació de lluminàries  sempre 
partiran de caixes de fusibles, amb fusibles de 6 A (per a fase i neutre), 
realitzant una protecció de conductor per a cada projector o lluminària.  

‐ Totes les connexions del circuit de terres es realitzaran mitjançant terminals, 
grapes, soldadura o elements apropiats que garanteixen un bon contacte 
permanent i protegit contra la corrosió. 

‐ Totes les estructures metàlꞏliques dotades de subministrament elèctric 
(marquesines, cabines de telèfon, panells d’anuncis, etc) que estiguin a una 
distància inferior a 2m de les parts metàlꞏliques de la instalꞏlació d’enllumenat 
exterior s’hauran d’unir equipotencialment entre si.  

‐ Totes les estructures metàlꞏliques no dotades de subministrament elèctric 
(senyals tràfic, baranes, papereres, etc.,) que estiguin a una distància inferior a 
2m de les parts metàlꞏliques de la instalꞏlació d’enllumenat exterior no s’hauran 
d’unir equipotencialment entre si.  

‐ El conductor principal d’equipotencialitat haurà de tenir una secció no inferior a 
la meitat de la del conductor de protecció de secció major de la instalꞏlació o 
sigui, que serà com a mínim de 16mm2 de secció, 0.6/1kV d’aïllament i de 
coure.  

‐ Els  conductors de terres per dintre dels passos de carrer seran  de 35mm2 de 
secció, 450/750V d’aïllament i de coure.  

o Es mantindran les distàncies reglamentàries entre cada servei (B.T. aigua, 
telefònica, gas, enllumenat, etc.). 

 

XARXA D’AIGUA POTABLE 

o Es preveu la substitució de la font actual, per una de nova segons disseny, 
deixant-la en perfecte estat de funcionament. 
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INSTAL.LACIONS DE REG. 

o Les zones enjardinades disposaran de reg per degoteig, segons es defineix a la 
documentació gràfica del projecte. 

o Per tal de garantir un ús eficient dels recursos, el sistema de reg disposarà de  
programador i sensor de pluja, així com la totalitat d’elements i valvuleria 
necessaris per al seu correcte funcionament.  

o La urbanització es divideix en 5 zones de reg. Des d’una arqueta de comandament 
situada on indica la documentació gràfica adjunta, s’alimenta a les 4 zones de reg. 
Es realitzarà per tant una sola connexió de la xarxa d’abastament d’aigua, què ha 
estat prèviament dimensionada per a poder aportar aquest cabal inclús en hores 
de màxima demanda.  

o A les arquetes de reg s’instalꞏlarà, un comptador, un filtre (model PBY de Rain Bird 
o similar), un regulador de pressió (model PSI o similar) i, a partir d’aquí per cada 
sector una electrovàlvula de la sèrie PGA 1” de Rain Bird o similar. Aquestes 
vàlvules connectaran mitjançant un solenoide amb la caixa de connexió autònoma 
model TBOS de Rain Bird o similar (alimentació amb piles). 

o La programació es realitzarà mitjançant una consola de programació TBOS o 
similar de transmissió per infrarojos. 

o Les línies de reg de subministrament es distribueixen en el màxim nombre 
d’anelles tancades al llarg dels carrers i són, segons càlculs, de PEBD 40 mm de 
diàmetre Pn 4 o de de PEBD 32 mm de diàmetre Pn 4. A partir d’aquí s’instalꞏlarà 
una canonada de degoteig amb goters autocompensants integrats Dn 16 mm o 
formant un circuit en forma d’espiral. 

o La canonada de degoteig s’instalꞏlarà dins d’un tub de drenatge de 110 mm de 
diàmetre. Totes les canonades de distribució s’instalꞏlaran dins d’un tub corrugat 
de PE doble capa Dn 90 mm. 

o Els creuaments dels vials disposaran d’arquetes de registre a tots dos extrems de 
mides 60x60x100 cm amb tapa de fosa. La valvuleria i el programador aniran 
instalꞏlats a una arqueta de mides 90x90x120mm.  

o Pel que fa a l’escomesa d’aigua, es preveu la utilització de l’escomesa existent. 

JARDINERIA 

o Un cop executats els nous parterres i jardineres, es procedirà a l’execució de la 
jardineria i arbrat. Es preveu el següent: 

o Tractament espècies existents: 

‐ Protecció d'arbres amb 4 taulons i goma espuma dels troncs dels arbres 
exemplars, a fi d'evitar possibles cops i ferides durant el període d'obres, 
seguint norma NTJ03E. 
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‐ Poda d'arbre planifoli o conífera de < 4 m d'alçària, amb escala o perxa, aplec 
de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la 
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) 

‐ Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, 
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport 
de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) 

o Preparació del terreny: 

‐ Sòl estructural a base de substracte format per 1/3 de terra franco-arenosa 
(23% de fracció> 2mm.), exempta de partícules de Ø>25mm.,  60-75% de sorra 
(carbonats màxims 8%), matèria orgànica mínima>2%, conductivitat elèctrica 
en extracte de saturació <2mm.hos/cm. (a 25º) y pH en aigua del 6’5-7’5. 1/3 de 
torba rosa fibrosa de sphgnum, 1/3 de sorra sílicea o perlita de 3-5 mm. de 
diámetre 

‐ Aportació i estesa de turba àcida (10l/m2). en la totalitat de les zones a plantar, 
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans 
manuals 

‐ Aportació i estesa d'adob químic, 40g/ m2 12.12.24, i 150g/m2 de superfosfat 
de calç, en la totalitat de les zones a plantar, escampat amb tractor amb 
adobadora acoblada o manualment. 

o Treballs de sembra i plantació. 

‐ Subministrament d’arbre, de diferents característiques, amb pa de terra o 
contenidor, segons fórmules NTJ 

‐ Subministrament de planta arbustiva, en contenidor o test, segons fórmules 
NTJ. 

‐ Plantació d'arbre, de diferents característiques, amb pa de terra o contenidor, 
de 50 a 80 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), 
excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en 
un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de 
terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i 
càrrega de les terres sobrants a camió. 

‐ Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de 
clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior 
al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de 
compost i primer reg. 

‐ Reg de gespa, prada o planta entapissant amb mànega connectada a boca de 
reg, amb una aportació mínima de 10 l/m2 i amb un recorregut de la mànega no 
superior a 25 m. 
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o Els arbres seleccionats disposaran d’aspratge simple  mitjançant 1 roll de fusta de 
pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, 
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma 
o cautxú. 

o De forma prèvia a la realització de les tasques de jardineria caldrà executar la 
xarxa de drenatge i de reg prevista en el projecte 

o Les especies d’arbres i plantes seleccionades queden detallades al pressupost, 
documentació gràfica 

MOBILIARI URBÀ 

o A l’interior de la plaça es preveuen instalꞏlar els següents models: 

‐ S/C de banc model Modo o similar, de 180 cm de llargària, amb potes de fossa 
dúctil i 7 llistons de fusta tropical de 35x110x1800mm, acabada en vernís de 
porus obert i cargols d'acer inoxidable. 

‐ S/C de cadira model Modo o similar, de 35x110x700 mm, amb potes de fossa 
dúctil i 7 llistons de fusta tropical de 35x110x1800mm, acabada en vernís de 
porus obert i cargols d'acer inoxidable. 

o Al costat dels parterres enjardinats i a les zones laterals de la plaça on es vol evitar 
l’accès dels vehicles es preveuen els següents bancs: 

‐ Banc rectangular de 200x60cm y 50cm d'alçada, de pedra arenística de grà fi-
mig,´Pedra Marró' amb tonalitats marró i beige, de la casa Magami o 
equivalent. Densitat 2310kg/m3. Acabat amb tall de serra i acabat una cara 
longitudidal amb perforacions de cantera (diametre 32mm). Arestes bisellades, 
colꞏlocat recolzat sobre el paviment. Acabat pintat antigrafitti. 

‐ Cadira rectangular de 60x60cm y 50cm d'alçada, de pedra arenística de grà fi-
mig,´Pedra Marró´´ amb tonalitats marró i beige, de la casa Magami o 
equivalent. Densitat 2310kg/m3. Acabat amb tall de serra i acabat una cara 
longitudidal amb perforacions de cantera (diametre 32mm). Arestes bisellades, 
colꞏlocat recolzat sobre el paviment. Acabat pintat antigrafitti. 

o A la zona central es crearà un banc-tarima de pedra a base de: 

‐ Banc rectangular de 250x60cm y 50cm d'alçada, de pedra arenística de grà fi-
mig,´Pedra Marró' amb tonalitats marró i beige, de la casa Magami o 
equivalent. Densitat 2310kg/m3. Acabat amb tall de serra i acabat una cara 
longitudidal amb perforacions de cantera (diametre 32mm). Arestes bisellades, 
colꞏlocat recolzat sobre el paviment. Acabat pintat antigrafitti. 
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o També s’instalꞏlaran papereres a prop dels accessos/sortides principals a la plaça. 
Es preveu instalꞏlar el següent model: 

‐ Subministre i colꞏlocació de paperera model ´´tramontana´´ de Fabregas o 
equivalent, de xapa metàlꞏlica, de 60 l de capacitat, de planxa galvanitzada i 
pintada al epoxi al forn, oxiron negro forja, amb base perforada i suports de 
50x20x1,5 mm, ancorada al paviment de formigó amb mitjans mecànics. 

o La zona de jocs infantil anirà delimitada per tanca perimetral model Cylinder 
REF. PPT016-85 de la casa Happy Ludic o equivalent, formada per tubs de 85 
cm d'alçada i 80mm de diàmetre, separats cada <100mm, fabricada en acer 
galvanitzat banyat, amb platina inferior de 200 x 8 de base, barilla superior 
d'acer de 8 mm de diàmetre, ancorada a l'obra amb morter o amb fixacions 
mecàniques. Inclou elements d'ancoratge i fonaments de suport. 

Les portes seran del mateix material. 

SENYALITZACIÓ. 

o Es preveu la colꞏlocació de la senyalització viària vertical i la pintura horitzontal 
corresponent al repintat dels passos de vianants (àrea 30) amb pintura dos 
components i micro esferes de vidre, amb màquina d'accionament manual. 
Previament  caldrà esborrar les línies dels l’antics passos de vianants. 

GESTIÓ DE RESIDUS 

Els treballs de gestió de residus preveuen la disposició final de les terres sobrants i de 
la runa resultant a un gestor de residus autoritzat.  

o Càrregues i transport de 25-35km per a la deposició del material excedent 
d’excavacions i d’enderrocs a abocador. 

o La deposició a dipòsit autoritzat de runa i terres, justificat mitjançant els albarans 
d’abocament i els certificats del gestor autoritzat. 

 

 

L’arquitecte,      Sant Cugat del Vallès, febrer 2022. 

 

 

 

Gemma Vidal i Carner  
BINARI ARQUITECTES SLP 
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1.3. CONTROL DE QUALITAT 
 
Es disposarà d'acord amb la Instrucció vigent, el pertinent Control de Qualitat. S’adjunta 
en el projecte. 

Per evitar el detriment del control de qualitat de l’obra, qualsevol possible baixa que es 
realitzi en l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de control de 
qualitat. 

Els anàlisis i els assaigs de control de qualitat que es considerin necessaris durant 
l’obra i replanteigs que es considerin necessaris per al control de l'obra hauran de fer-
se per laboratori homologat, essent la seva gestió a càrrec de la Direcció Facultativa. 

Atès la clàusula 67 dels Plecs de clàusules administratives generals dels contractes 

d'obres i instalꞏlacions i als de concessió pública, corresponent a Assaigs i anàlisis de 
materials i d'unitats d'obra, les despeses que s'originin seran a càrrec del contractista, 
fins el límit que estableixin en cada cas les Clàusules Particulars o, en defecte seu fins 
a l'u i mig per cent (1,5%) de l'import del tipus de licitació. Si les despeses per aquest 
concepte sobrepassen l'esmentat límit, seran a càrrec de la Corporació els que donin 
resultat satisfactori i del contractista si no reuneixen les condicions que es fixen en els 
respectius plecs.  

El pressupost del control de qualitat de l’obra puja la quantitat de DOS MIL CINC-
CENTS EUROS (2.500,00.-€)  (inclòs el 13% de despeses generals i el 6% de benefici 
industrial inclosos, exclòs el 21% d’ IVA).  

Donat que aquest valor és  inferior  a l’1,5% del PEC del projecte, no caldrà 
contemplar una partida expressa. 

 

Pressupost de control de qualitat 

 (13% DG+ 6% BI inclosos) 

2.500,00.-€ 

Pressupost de control de qualitat a compte del contractista       

 (13% DG+ 6% BI inclosos) :  

2.500,00.-€ 

Pressupost de control de qualitat a càrrec de la corporació  

(13% DG+ 6% BI inclosos, sense IVA) 

0,00 € 

 

L’arquitecte,      Sant Cugat del Vallès, febrer 2022. 

 
Gemma Vidal i Carner  
BINARI ARQUITECTES SLP 
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1.4. ESTUDI BÀSIC SEGURETAT I SALUT LABORAL  
 
 
Justificació de l’estudi bàsic de seguretat i salut laboral: 

Segons determina el Reial decret 1627/1997 sobre condicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció (BOE núm.256 de 25 d’octubre de 1997), es realitza 
un estudi bàsic de seguretat i salut, que forma part del projecte d'execució de l'obra, 
atès que, segons l’art.4º 

a) El Pressupost d’execució per a la contracta és menor a 450.760.- € . 

b) La duració serà > a 30 dies laborables i no s’utilitzarà en cap moment a més de 
20 treballadors simultàniament. 

c) El Volum de la mà d’obra estimat (V.m.o.) serà: 22 dies laborables/mes x 5 
treballadors = 440 dies < a 500 dies. 

d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 

El cost per a l'execució de les proteccions individuals, colꞏlectives i senyalització de 
l'obra estan incloses de manera implícita sobre cada partida d'obra.  

El promotor haurà de nomenar un coordinador en fase d'execució de l'obra si els 
diferents industrials no formen part de la mateixa empresa contractista i adjudicatària.  

El contractista haurà de redactar un pla de seguretat que presentarà al coordinador o 
direcció facultativa, perquè l'aprovi, en funció de sobre qui recaigui la responsabilitat.  

Per evitar el detriment de la seguretat i salut laboral dintre de l'obra, qualsevol possible 
baixa que es realitzi en l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de 
l'estudi bàsic de seguretat i salut laboral, i haurà d'assumir l'empresa adjudicatària el 
compliment, essent la gestió a càrrec dels Serveis Tècnics Municipals 

 

 

 

 

 

L’arquitecte,      Sant Cugat del Vallès, febrer 2022. 
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1.5. GESTIÓ DE RESIDUS 
 

D’acord amb el Reial Decret 105/2008 d’u de febrer en el que es regula la producció i 

gestió dels residus de la construcció i enderroc i complementàriament els decrets de la 

Generalitat 201/94 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, s’ha 
redactat L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS, el qual està inclòs a l’annex 2 d’aquest 
projecte. 

El contractista, com a posseïdor dels residus,  haurà de redactar un Pla de Gestió de 
residus que serà aprovat per la direcció facultativa i que formarà part de la 
documentació contractual de l’obra, i tindrà l’obligació d’entregar al productor els 
corresponents certificats i altra documentació acreditativa de la gestió. 

El pressupost d’execució material previst a l’Estudi de Gestió de Residus està inclòs en 
el capítol “GESTIÓ RESIDUS”  del pressupost de l’obra. 
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1.6.  NORMATIVA APLICABLE 
 
Per al bon compliment d'aquest projecte, en l'execució de les obres es tindran en 
compte les següents normatives: 

o Orden TMA/851/2021,de 23 de juliol, que desenvolupa el document tècnic de 

condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i l’ús dels 

espais públic urbanitzats. 

o Codi d'accessibilitat de Catalunya, desenvolupat en el decret 135/1995, de 24 

de març de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció 

de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 

o Manual de pavimentos de hormigón para vias de baja intensidad de tráfico, de 

l’Instituto español del cemento y sus aplicaciones (1997) 

o Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de ponts i carreteres. 

PG3. 

o Norma 6.1 -IIC i II C de 2003 "Secciones de firme" 

o Manual técnico de Tuberías de polietileno, d'AENOR ediciones (2008). 

o Reial Decret 1627/1997  de seguretat i salut en les obres de construcció 

o Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de 

residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 

gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 

controlada dels residus de la construcció. 

 

 

 

L’arquitecte,      Sant Cugat del Vallès, febrer 2022. 
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Supressió de barreres arquitectòniques 
 

JUSTIFICACIÓ DE L’ACOMPLIMENT DE L’ACCESSIBILITAT ALS ESPAIS PÚBLICS 
URBANITZATS 

 

o Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.  

o D 135/95: Codi d’Accessibilitat de Catalunya 

o Orden TMA/851/2021,de 23 de juliol, que desenvolupa el document tècnic de 

condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i l’ús dels 

espais públic urbanitzats 

 

Les obres contemplades en el present projecte, preveuen que els diferents espais 
siguin accessibles per a persones amb mobilitat reduïda mitjançant itineraris de 
vianants adaptats. 

 

S’adjunta a continuació els paràmetres d’accesibilitat general necessaris d’acompliment 
en el projecte segons els diferents elements urbans que es troben en els espais públics 
urbanitzats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’arquitecte,      Sant Cugat del Vallès, febrer 2022. 
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 Llistat Normativa tècnica d’urbanització. 

general 

ꞏ Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. (DOGC 29/2/2012) 

ꞏ Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. (DOGC 5/8/2010) 

ꞏ Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme.  (DOGC 
24/7/2006) 

ꞏ Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis. (DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 

ꞏ Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 
sense continuïtat immediata amb la trama urbana. (DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 

ꞏ 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) 

ꞏ Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención 
de los bomberos (BOE 28/03/2006) 

ꞏ Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II (BOE 17/12/2004) 

ꞏ Llei 13/2014, d'accessibilitat. (DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 

ꞏ 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) 

ꞏ Real Decreto 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i 
no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais 
públics urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007) 

. Orden TMA/851/2021,de 23 de juliol, que desenvolupa el document tècnic de 
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i l’ús dels espais 
públic urbanitzats (BOE 6/8/2021) 

ꞏ Llei 9/2003, de la mobilitat (DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 

vialitat 

ꞏ Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”, 
de la Instrucción de Carreteras. (BOE 12/12/2003) 

ꞏ Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de 
firmes”, de la Instrucción de carreteras. (BOE 12/12/2003) 

ꞏ Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”, de la 
Instrucción de Carreteras. (BOE 04/03/2016) 

ꞏ Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial” de 
la Instrucción de Carreteras. (BOE 10/03/2016) 
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ꞏ UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos.  

ꞏ Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 
de carreteras.” (BOE 07/07/1976 i les seves posteriors modificacions) 

ꞏ Ordenança d’obres i d’instalꞏlacions 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) 

Genèric d’instalꞏlacions urbanes 

ꞏ Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instalꞏlar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de 
12/06/1992) 

Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya 
pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 
120/1992. (DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les 
obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. (DOGC núm. 3937 de 
31/07/2003) 

ꞏ Ordenança d’obres i d’instalꞏlacions 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) 

ꞏ Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 

ꞏ Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de colꞏlocació i càlcul xarxes de 
proveïment d’aigua potable 

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

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

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

ꞏ 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) 

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

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

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

ꞏ Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. (BOP 20/11/2012). 
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Hidrants d’incendi 

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

xarxes de sanejament 

ꞏ 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) 

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

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

Àmbit municipal o supramunicipal: 

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

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

xarxes de distribució de gas canalitzat 

ꞏ Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones complementarias”: (BOE 04/09/2006) 

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en 
depósitos fijos 

ꞏ Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles 
gaseosos.” (BOE 06/12/1974) 

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

ꞏ Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles.” 

(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006. 
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xarxes de distribució d’energia elèctrica 

General 

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

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

Alta Tensió 

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

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

ꞏ Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de 
Fecsa-Endesa relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions d’enllaç. 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007). 
NTP - LAMT Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT Línies subterrànies de mitjana tensió 

Baixa Tensió 

ꞏ 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 

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

ꞏ Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de 
Fecsa-Endesa relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions d’enllaç. 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP - LABT Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT Línies subterrànies de baixa tensió 
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centres de Transformació 

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

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

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

ꞏ Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de 
Fecsa-Endesa relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 
NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

enllumenat públic 

ꞏ 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) 

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

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

ꞏ 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) 

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

xarxes de telecomunicacions 

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

ꞏ Especificacions tècniques de les Companyies. 

 
 
L’arquitecte,      Sant Cugat del Vallès, febrer 2022. 
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1.7.  MANIFESTACIÓ D'OBRA COMPLETA O 
FRACCIONADA. 

L’obra projectada compleix les condicions demanades per l’article 125 del Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat pel Reial 
Decret 1098/2001 per a ser considerada com a obra completa i susceptible de ser 
donada a l’ús general en comprendre tots els elements per a la seva utilització. 

1.8. DURADA MÀXIMA DE LES OBRES  

S’estableix la durada màxima de les obres en 4 mesos, aquest termini haurà de ser 
justificat i/o millorat pel contractista que accedeixi a la licitació de les obres mitjançant 
una planificació de l’obra.  

1.9. PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DEL 
CONTRACTISTA 

Segons article 65.1 i la Disposició Transitòria 4ª del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu número 3/2011, de 14 de 
novembre, continua vigent fins a l’aprovació de la nova classificació, el paràgraf primer 
de l’apartat 1 de l’article 25 del TRLCAP i la classificació establerta en el RLCAP. 

D’acord a la normativa d’aplicació i atès que el valor de l’obra que es preveu executar al 
projecte és inferior a 500.000.-€ (PEC sense IVA), no es fa necessària la classificació 
empresarial. 

Malgrat això, de conformitat amb el que estableix l’article 65.1,a) del Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, segons la redacció introduïda per la Llei 25/2013, de 27 de desembre, 
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el 
sector públic, la solvència econòmica i financera i solvència tècnica per a contractar 
s’acreditarà segons la següent classificació empresarial 

 
GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

G 3 2 
Vials i pistes Obres viàries sense 

qualificació específica 
PEC sense IVA 
150.000€ - 360.000 € 

 
D’acord amb el Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV), aprovat per el 
Reglament (CE) 2195/202 del Parlament Europeu i del Consell, aquest projecte queda 
recollit sota el vocabulari: 

45233252-0 treballs de pavimentació de carrers 
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1.10. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Per a l'obtenció dels preus unitaris s'ha fet servir la base de preus l'ITEC, modificada 
d'acord amb els preus unitaris dels diferents materials, d'acord amb consultes fetes a 
diverses empreses constructores i proveïdors de la comarca de l'Anoia, i d'acord als 
rendiments a aplicar en aquesta obra. 

Per a l'obtenció del preus unitaris s'ha tingut en compte l'article 75 de la llei 30/2007 de 
contractes del sector públic i també les normes complementàries vigents.  

1.11. REVISIÓ DE PREUS 

En compliment del RDL 3/2011, mitjançant el qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, i donat que es tracta d’un contracte d’obra en què el 
termini d’execució no excedeix els dotze (12) mesos, no s’inclou fórmula polinòmica de 
revisió de preus. 

1.12. PRESSUPOST DE CONTRACTE  
 
 

Pressupost d’execució de l’obra (13% DG + 6% BI inclòs) 214.803,51.- € 

Pressupost de seguretat i salut (13% DG + 6% BI inclòs) INCLÒS 

Pressupost de control de qualitat (13% DG + 6% BI inclòs) INCLÒS  

TOTAL (sense IVA) 214.803,51.-€ 

IVA 21% 41.108,74.- € 

TOTAL (IVA inclòs) 259.912,25.-€ 

 
 
El pressupost total per a la contracta de les obres descrites en aquest Projecte de Re 
urbanització de la Plaça del Sant Crist, d’Igualada,  ascendeixen a la quantitat de: 
 

o DOS-CENTS CATORZE MIL VUIT-CENTS TRES EUROS I CINQUANTA-UN 
CÈNTIMS (214.803,51.- €), amb el 13% de despeses generals i el 6% de 
benefici industrial inclosos, sense IVA. 

o DOS-CENTS CINQUANTA-NOU MIL NOU-CENTS DOTZE EUROS AMB 
VINT-I-CINC CENTIMS (259.912,25.-€) amb el 13% de despeses generals i el 
6% de benefici industrial i el 21% d’IVA inclòs. 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA 
 

 

 
MEMÒRIA  
 

1.13. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE  
L’ADMINISTRACIÓ 

 
 
 
1.- PRESSUPOST DE CONTRACTE  

 essent les DGO (13%) +BI (6%) inclosos        214.803,51.- € 
  

21% IVA sobre ........     41.108,74.-€ 
 

TOTAL CONTRACTE (IVA inclòs).............   259.912,25.-€ 
 
 
 
El pressupost total per a coneixement de l’administració de les obres descrites en 
aquest Projecte de Re urbanització de la Plaça del Sant Crist, d’Igualada,  
ascendeixen a la quantitat de: 
 

o DOS-CENTS CATORZE MIL VUIT-CENTS TRES EUROS I CINQUANTA-UN 
CÈNTIMS (214.803,51.- €), amb el 13% de despeses generals i el 6% de 
benefici industrial inclosos, sense IVA. 

o DOS-CENTS CINQUANTA-NOU MIL NOU-CENTS DOTZE EUROS AMB 
VINT-I-CINC CENTIMS (259.912,25.-€) amb el 13% de despeses generals i el 
6% de benefici industrial i el 21% d’IVA inclòs. 

 
 

 

L’arquitecte,      Sant Cugat del Vallès, febrer 2022. 

 

 

 

Gemma Vidal i Carner  
BINARI ARQUITECTES SLP 
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ANNEX 1. PLANIFICACIÓ. 
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1. PLANIFICACIÓ. 

El present projecte de Reurbanització de la Plaça del Sant Crist. Igualada es preveu 
executar a partir de la realitat existent i contempla el següent: 

o Trasllat d’elements a recolocar (senyals, bústies de correus, DEA,..) 

o Desmuntatge de mobiliari urbà (bancs, papereres, pilones, jardineres, senyals...)  
i elements d’enllumenat. 

o Tall i enderroc de pavimentació existent (asfalt, paviment interior de la plaça,...) 

o Formació de rases i passos d’instalꞏlacions. 

o Treballs de pavimentació (renovació de vorades de granit, modificació de gual de 
vianants per adaptació a normativa, paviment de peces de formigó, paviment 
continu de formigó, paviments de sauló i sorra per a zones de jocs infantils...) 

o Execució de nous parterres enjardinats. 

o Instalꞏlacions d’enllumenat exterior amb columnes i traçat soterrat de conductors. 

o Instalꞏlació de xarxa de reg. 

o Plantació d’arbres i jardineria de parterres interiors. 

o Execució de banc-tarima de pedra i baranes de zona infantil. 

o Instalꞏlació d’equipaments  (bancs, papereres,..) 

o Instalꞏlació de senyalització vertical i pintura horitzontal viària. 

o Gestió dels residus. 

Els treballs tindran una durada de 4 mesos, i s’executaran en una única fase.  

Es començarà per la implantació d’obra i dels elements de seguretat i salut necessaris 
per a garantir la sectorització de l’àmbit d’obra i el pas de persones per les voreres i fins 
als accessos dels habitatges.  

Posteriorment es començaran les tasques de desmuntatge de instalꞏlacions i mobiliari 
urbà i enderrocs dels elements incompatibles amb la proposta. Posteriorment es 
realitzaran els moviments de terres necessaris per a assolir les plataformes de treball. 
Es preveu realitzar les feines amb maquinaria convencional. 

A partir d’aquest moment es començaran a executar les rases per a canalitzacions de 
serveis, les bases de paviments i els paviments definitius. La seqüència d’execució de 
les unitats d’obra tindran en consideració minimitzar les afectacions a la mobilitat del 
barri. 

Un cop executat els paviments, s’instalꞏlaran els bancs que es realitzen a mida a taller i 
la resta d’equipament (llums, bancs, cadires, tanques jocs infantils....). La darrera 
actuació consistirà en l’execució de la jardineria, la prova del bon funcionament de totes 
les instalꞏlacions i la neteja d’obra abans de procedir al lliurament de l’obra urbanitzada. 

En el següent diagrama de Gantt es reflecteix la seqüència d’execució de les obres: 



PLA DE TREBALL
SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 SET 6 SET 7 SET 8 SET 9 SET 10 SET 11 SET 12 SET 13 SET 14 SET 15 SET 16

TREBALLS PREVIS I DESMUNTATGES

ENDERROCS

MOVIMENT DE TERRES

RASES INSTAL.LACIONS

INSTAL.LACIONS SANEJAMENT

INSTAL.LACIONS ENLLUMENAT

INSTAL.LACIONS REG I AIGUA

BASES PAVIMENTS

PAVIMENTS PLAÇA

BANCS DE PEDRA

ENJARDINAMENT

MOBILIARI I EQUIPAMENT

SENYALITZACIÓ

CONTROL DE QUALITAT

SEGURETAT I SALUT

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA

Gemma Vidal i Carner,arquitecta

BINARI ARQUITECTES SLP

Sant Cugat del Vallès, febrer 2022.
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1. OBJECTE 

D'acord amb el decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió 
de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), que regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció, que desenvolupa la normativa bàsica estatal 
continguda en el Real Decreto 105 / 2008 , regulador de la producción y gestión de 
residuos de construcción y demolición, d'abast estatal, forma part d’aquest projecte 
l’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS. 

2. OBRA SUBJECTA A L’ESTUDI 

 Projecte: Projecte de Re urbanització de la Plaça del Sant Crist. Igualada. . 

 Emplaçament : Plaça del Sant Crist. Igualada 

 Municipi: Igualada (Anoia) 

3. PRODUCTOR DE RESIDUS 

El productor de residus és el promotor de les obres, és a dir, l’AJUNTAMENT 
D’IGUALADA, amb  seu a la plaça de l’Ajuntament núm.1 d’Igualada, amb NIF- 
P0810100H.. 

Ha d’incloure en el projecte d’execució de l’obra un ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. 

Haurà de tenir la documentació justificativa de la gestió realment realitzada dels seus 
residus, documentació que haurà de conservar durant cinc anys. 

4. POSSEÏDOR DE RESIDUS 

Tindrà la consideració de posseïdor la persona física o jurídica que executi l’obra de 
construcció o demolició, tal com la constructora, els subcontractistes o els treballadors 
autònoms. 

El posseïdor de residus estarà obligat a presentar a la propietat de la mateixa obra un 
PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS, per a la seva acceptació. 

El posseïdor tindrà l’obligació d’entregar al productor els corresponents certificats i altra 
documentació acreditativa de la gestió, així com a mantenir la documentació 
corresponent de cada any natural durant els cinc anys següents. 

5. L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

L’estudi de gestió de residus contempla: 

 Mesures de minimització i prevenció de residus 
 Estimació de la generació de residus en tones,m3 i per fases d’obra 
 Operacions de gestió de residus 
 Pressupost 
 Documentació gràfica de les instalꞏlacions per a la gestió dels residus 
 Plec de Prescripcions Tècniques 
 

a. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 
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S’identifiquen aquelles accions de minimització que s’han tingut en consideració en el 
projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant 
la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. 

b. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN TN, M3 I PER FASES 
D’OBRA 

Els residus es quantifiquen per tipologies i fases d’obra, s’estimen en tones i en metres 
cúbics i es codifiquen segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)1. 

c. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Aquest apartat s’inclou per deixar constància del ventall d’operacions i d’instalꞏlacions 
destinades a la gestió dels residus que cal preveure des de la fase de projecte. Una 
obra té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a 
última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per 
aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. 

Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les 
obres de construcció i demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, 
dels residus No Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar separats 
de la resta). 

Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de 
les possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a 
l’entorn proper d’aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una 
determinada obra de construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el 
segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per 
exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, 
etc.). 

Qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria 
inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de 
qualitat. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori 
derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instalꞏlacions on es faci un 
tractament previ i des d’on el residu pugi ser finalment tramés a un gestor autoritzat per 
la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit 
controlat. 

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 

 El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les 
possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la 
viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

 La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra 
procedent del reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. 
Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat portar a abocador. 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA 
 

 

 
MEMÒRIA  
 

-

 Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de 
residu que poden contenir. 

 

 Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instalꞏlacions de 
valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats). 

d. PRESSUPOST 

En l’estudi es detalla l’import del pressupost d’execució material de la gestió de residus. 
Aquestes partides s’incorporen al pressupost del projecte al capítol corresponent de 
gestió de residus. 

e. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

De les operacions de gestió de residus triades, on s’ha especificat el tipus de separació 
selectiva a tenir en compte durant la fase d’execució, es dedueix el nombre de 
contenidors que caldrà disposar simultàniament per tal de preveure un espai per a 
l’aplec de residus a l’obra. 

Per tal d’identificar la zona reservada per a la gestió dels residus s’adjunten plànols 
senyalitzant les instalꞏlacions previstes per a l’emmagatzematge (ubicació dels 
contenidors i zones d’aplec), maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions de 
gestió dels residus de la construcció i demolició dintre de l’obra (plantes mòbils, etc.). 
Aquesta zona s’ identifica en el plànol de l’estudi de seguretat i salut per tal de no 
duplicar informació. 

Si s’escau, aquests plànols hauran d’indicar la localització dels punts de l’obra 
susceptibles d’admetre material reutilitzat o reciclat. Aquestes instalꞏlacions hauran de 
contenir, com a mínim, un contenidor de residus No Especials i un altre de residus 
Especials, tot i que aquesta opció no és la més recomanada des del punt de vista 
ambiental ja que dificulta el reciclatge. En cas d’optar per aquesta via de gestió, 
s’aconsella justificar la decisió. 

Aquests plànols es particularitzaran en el Pla de Gestió de residus. 

f. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

En el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte, les Prescripcions Tècniques 
adequades a la gestió de residus de construcció i enderroc i que regulin les feines 
d’emmagatzematge, maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió 
dels residus de construcció i demolició dintre de l’obra. 
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6. PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’Estudi 
de Gestió de residus i desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de 
seguir les prescripcions previstes a la Normativa d’aplicació. 

El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d’operacions de 
gestió que s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

Cal que el Pla adjunti els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de 
residus, que hauran d’ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel 
promotor i la direcció facultativa. 

7. DOCUMENT DE SEGUIMENT 

Cada lliurament de residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor 
haurà de constar en un document, en el que figuri, com a mínim: 

 la identificació del posseïdor o del productor, 

 l’obra de procedència, 

 la quantitat (en tn o m3), o norma que la substitueixi, 

 la persona transportista 

 la identificació del gestor de les operacions de destí. 

La persona productora o posseïdora de residus i les persones gestores han de disposar 
d’un exemplar del document de seguiment, i mantenir els exemplars corresponent a 
cada any natural durant els cinc anys següents. 

8. CERTIFICAT DE GESTIÓ 

El posseïdor tindrà l’obligació d’entregar al productor els corresponents certificats i altra 
documentació acreditativa de la gestió, així com a mantenir la documentació 
corresponent de cada any natural durant els cinc anys següents. 

9. MARC LEGISLATIU 

 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió 
dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció. 

 Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió 
dels residus de construcció i enderroc. 

 Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris 
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

 Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 
(«BOE» 86, d'11-4- 2006.) 
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 Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions 
de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

 Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la 
Llei 20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos. 

 Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 

 Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006 

 Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos 

A la web de l’agència de Residus (www.arc-cat.net) es pot consultar la normativa 
relativa als residus i els pictogrames amb els quals s’hauran d’identificar els 
contenidors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’arquitecte,      Sant Cugat del Vallès, febrer 2022. 

 

 

 

Gemma Vidal i Carner  
BINARI ARQUITECTES SLP 
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FITXES DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Obra nova  

minimització 

 

Els paviments s'elaboren de manera contínua, evitant minves de material. 

La base del ferm i la major part del paviment continu és de formigó, material amb gran potencial de 
reciclabilitat, a més de ser un paviment contínu, evitant minves de material. 

La resta de paviments i vorades són prefabricats de formigó els quals tenen un gran potencial per a 
ser reciclats. 
 
 

 

1 Els contractes de subministrament de materials han d'incloure un apartat en el que es defineixi clarament 

que el subministrador dels materials i productes de l'obra es farà càrrec dels embalatges en que es transporten 

fins a l'obra. 

 

Es tracta de fer responsable la gestió a qui origina  el residu. Aquesta prescripció  administrativa de l'obra, 
també té  un efecte dissuassori sobre el desaprofitament dels materials d'embalatge que patim. 

2 Elscontenidors, sacs, dipòsits i demés recipients d'emmagatzematge i transport dels diferents residus han 

d'estar degudament etiquetats. 
Els residus han de ser facilment identificacables pels que treballen amb ells i per a tot el personal de l'obra. Els 
recicpients hauran d'anar etiquetats decrivint amb claredat la classe i les caracterísitques dels residus. 
Aquestes etiquetes tindran la mida i disposició adequada, de forma que siguin visibles, intelꞏligibles i que 
suportin el deteriorament dels agents atmosfèrics i el pas del temps. 

3 L'acopi de material es farà fora de les zones de trànsit. 
 

De manera que estiguin ben embalats i protegits fins al moment de la seva utlització, amb la finalitat d'evitar 
el trencament de les peces i que origini la producció de nous residus. 

4 No es permetrà el rentat de les cisternes dels camions formigoneres en el recinte de  l'obra. 
 

De manera que hauran de tornar a la planta de la que vinguin, ja que està preparada  i disposa  de llocs  
adequats  per a realitzar les operacions de rentat de les sevees cisternes sense perill d'abocaments accidentals 
d'aigües alcalinitzades (aigües amb lletada de ciment). 

5 El personal de l'obra que participi en la gestió dels residus ha de tenir formació suficient sobre els aspectes 

administratius necessaris. 
El personal ha de rebre la formació necessària per a ser capaç d'omplir parts de la transferència de residus al 
transportista, verificar la quantificació dels transportistes i supervisar que els residus no es manipulen  de 
manera  que es barregin amb d'altres que estiguin dipositats en abocadors especials. 

 
 
 
 

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

OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 150,00 75,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 5,44 3,20

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00
totals d'excavació 155,44 t 78,20 m3

SI NO

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 525,000 0,082 375,000

metalls 170407 0,004 223,568 0,001 28,480

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 243,750 0,001 312,500

fibrociment 170605 0,010 6,250 0,018 2,500

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000
0,7556 998,57 t 0,7544 718,48 m3

Codificació res Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 22,5448 0,0896 23,5121

obra de fàbrica 170102 0,0150 9,6164 0,0407 10,6838
formigó 170101 0,0320 9,5718 0,0261 6,8381

petris 170107 0,0020 2,0633 0,0118 3,0975
guixos 170802 0,0039 1,0308 0,0097 2,5515
altres 0,0010 0,2625 0,0013 0,3413

   embalatges 0,0380 1,1201 0,0285 7,4891

fustes 170201 0,0285 0,3168 0,0045 1,1813
plàstics 170203 0,0061 0,4148 0,0104 2,7169

paper i cartró 170904 0,0030 0,2179 0,0119 3,1185
metalls 170407 0,0004 0,1706 0,0018 0,4725

totals de construcció 23,66 t 31,00 m3

- altres
-
-
-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Re urbaniztació de la Plaça del Sant Crist

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

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

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que 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.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

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

Plaça del Sant Crist
Comarca : Anoia

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Igualada

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                   

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Terres contaminades
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si
-
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

223,57 t 28,48 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 223,57 t 28,48 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 90,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 3,8
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 93,8

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 9,57
Maons, teules i ceràmics 40 9,62
Metalls 2 223,74
Fusta 1 0,32
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,22
Paper i cartró 0,50 0,22
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls si si
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

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

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
si no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 3,840,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

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

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

78,20

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els 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

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

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 que segueixen

15,64
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

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

15,64
volum aparent (m3)

74,360,00
0,00



-

si
si

tipus de residu
TERRES
INERTS
NO ESPECIALS (barrejats)
VEGETALS
ESPECIALS

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 78,20

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 9,23 -

Maons i ceràmics 14,42 -

Petris barrejats 510,43 7.656,47

Metalls 39,09 -

Fusta 1,59 23,92

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 3,67 55,02

Paper i cartró 4,21 63,15

Guixos i no especials 3,91 58,58

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 425,25

1.011,80 24.867,14
Elements Auxiliars

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

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

E-656.99

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

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

PUJALT VERD

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

La Guardia Pilosa (25568) PUJALT. An E-550.98
PUJALT VERD

2.552,16

110,78 46,16

17.010,00

18,34 -

E-550.98

704,50

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

E-01.89
PONTRAVAL JORBA (Planta compostatge) E-707.00
ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENT

3 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  E

nd
er

ro
c,

Re
ha

bi
lit

ac
ió

 i 
A

m
pl

ia
ci

ó 
   

   
 O

fic
in

a 
C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

at
al

un
ya

 . 
m

od
-0

5/
20

18
   

 ( 
Fo

nt
: "

G
ui

a 
d'

ap
lic

ac
ió

 d
el

 D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- P
ro

gr
am

a 
LI

FE
- I

TE
C

"
 )

- 7,97 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

35.002,24

- 19,53

469,03

173,08

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 12.568,03

El volum dels residus és de : 1.090,00

195,43 156,34

72,12 57,69

21,05 -

-

5.103,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

5.855,88 3.323,75 955,47

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** 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 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

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

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

36,93

-

- -

Classificació      

-

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

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

2690,81 391,00

TRANS DIEMA SL POL.IND.IGUALADA c/Països Baixos 1 08770 Iguala

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

La Guardia Pilosa (25568) PUJALT. Anoia

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

CAN PALÀ S/N (08719)Castellolí



unitats 2

unitats 1

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats 1

si
si

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 liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

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

-
-
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-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

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

documentació gràfica

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

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

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

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.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

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 per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 
la Propietat.

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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T 155,25 T
T 798,66 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 155,44 T 11 euros
Residus de construcció i enderroc ** 796,66 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

798,66Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

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 del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

155,44

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 1709,84

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 8763,26

952,1

***Dipòsit mínim 150€

10.473,10Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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- GESTIÓ DE RESIDUS : CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS.  

- GESTIÓ DE RESIDUS: CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 
O DEMOLICIÓ  A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS. 

- GESTIÓ DE RESIDUS: DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
DE GESTIÓ DE RESIDUS.  

- GESTIÓ DE  RESIDUS: MATXUQUEIG DE RESIDUS PETRIS A L'OBRA.  

- GESTIÓ DE RESIDUS:  TRITURACIÓ DE RESIDUS NO PETRIS A L'OBRA.  

- REUTILITZACIÓ DE TERRES: TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES.  

- REUTILITZACIÓ DE TERRES: TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA.  



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA 
 
 
 

MEMÒRIA  
 

 

GESTIÓ DE RESIDUS: CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 

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

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

- Classificació dels residus en obra CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit 
especificat, d’acord amb el que especifica l’article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 : 

- Formigó LER 170101 (formigó): >= 80 t 

- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40 t 

- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t 

- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 

- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 

- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 

- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 0,5 t 

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les 
fraccions anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 

- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials cerà mics 
que no contenen substàncies perilloses) 

- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que 
no contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos 
els residus barrejats, que contenen substàncies perilloses) 

Els residus separats en les fraccions establertes al “Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderroc” de l’obra, s’emmagatzemaran en els espais previstos a l’obra 
per a aquesta finalitat. 

Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del 
seu destí final. RESIDUS ESPECIALS: 

Els residus especials sempre s’han de separar. 

Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge 
separada de la resta. Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA 
 
 
 

MEMÒRIA  
 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual 
de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte 
les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 
solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han 
d’emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar 
fuites. 

Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra 
impermeabilitzat.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

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 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions del “Pla de Gestió de Residus 
de Construcció i Enderrocs” de l’obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de 
residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
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GESTIÓ DE RESIDUS: CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O 
DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

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

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o 
residu de construcció o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 

El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs” de l’obra. 

L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus 
de la Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del 
seu ús, i cal  que tinguin l’aprovació de la DF. 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” 
i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació 
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de 
llicència d’obra 
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- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la 
gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar 
també qui farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues 
en els trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de 
residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
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GESTIÓ DE RESIDUS: DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS 

 

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

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

- Deposició  del  residu  no  reutilitzat  en  la  instal·lació  autoritzada de gestió
 on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o 
eliminació 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 
de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

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 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I 
DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ 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 totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al 
centre corresponent. 

Inclou el cànon d’abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a 
per complimentar el certificat de disposició de residus, d’acord amb l’article 5.3 del REAL 
DECRETO 105/2008. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición 
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Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de 
residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus 
i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

 

GESTIÓ DE RESIDUS: MATXUQUEIG DE RESIDUS PETRIS A L'OBRA 
 

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

Matxuqueig dels residus petris, generats als enderrocs de l’obra, o materials de rebuig, 
amb maquinària especialitzada d’acord amb el tipus de residu. 

La unitat d’obra inclou les operacions de cà rrega de la runa a la trituradora, i les 
operacions de classificació i càrrega del material triturat sobre camió o contenidor. 

El material t ractat ha de tenir una mida uniforme, que permeti la seva reutilització com a 
granulat. Cada material, en funció de la seva classificació com a tipus de residu, s’ha de 
disposar en un lloc separat, per tal de facilitar la seva reutilització. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 
del mateix. S’ ha de classificar la runa abans de matxucar-la, per tal que no es barregin 
materials incompatibles, en funció de la reutilització prevista. 

Els materials potencialment contaminats, com components de xarxes de clavegueram o 
els que continguin fibrociment, no s’han de matxucar. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum de runa matxucada. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
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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. 

 

GESTIÓ DE RESIDUS: TRITURACIÓ DE RESIDUS NO PETRIS A L'OBRA 
 

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

Trituració dels residus no petris com ara plaques de fibres de vidre, fibres de roca, guix 
laminat, fusta, etc, generats als enderrocs de l’obra, o materials de rebuig, amb 
maquinària especialitzada d’acord amb el tipus de residu. 

La unitat d’obra inclou les operacions de cà rrega de la runa a la trituradora, i les 
operacions de classificació i càrrega del material triturat sobre camió o contenidor. 

El material triturat ha de tenir una mida uniforme, per tal de facilitar la càrrega als 
contenidors.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 
del mateix. S’ ha de classificar la runa abans de matxucar-la, per tal que no es barregin 
materials incompatibles, en funció de la reutilització prevista. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum de runa triturada. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 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. 

 

REUTILITZACIÓ DE TERRES: TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES 
 

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 maquinà ria, 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 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA 
 
 
 

MEMÒRIA  
 

- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 

- 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 orgà nica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir 
l'especificat en l'article del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002. 

A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d’excavació o 
d’aportació, i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos 
industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3. 

Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l’altura 
inicial de la mostra al realitzar l’ assaig segons NLT 254 i pressió d’assaig de 0,2 MPa. 
Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que 
defineixi les disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del 
terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i  les condicions climàtiques i de nivells freàtics. 

S’hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l’assaig 
Pró ctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 

L’ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així , per a 
qualsevol zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 
0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s’hauria de realitzar un estudi especial 
aprovat pel Director d’ obra per a autoritzar el seu ús. 

Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions nomé s es podran utilitzar terres 
adequades o seleccionades. 
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No s’han d’utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè. 

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 Pendent transversal de cada 
tongada: 4%  

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 Grau de compactació: >= 95% PM 
- Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM Petjada 

admissible (nucli): <= 5 mm 

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 
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SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original 
del terreny i que ha estat buidada en l’esbrossada o al fer una excavació addicional degut 
a la presència de material inadequat. L’espessor mínim serà d’1 m. 

El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 

En els fonaments, s’utilitzaran sò ls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les 
condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny 
siguin les adequades, i que l’índex CBR, corresponent a les condicions de compactació 
de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 

La utilització de sòls amb guix ha d’estar autoritzada pel Director d’ obra, i a més, el 
contingut d’aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè. 

En terraplens de més de 5 metres d’altura, es podran utilitzar sò ls que continguin fins a 
un 2% de matèria orgànica; per a un contingut superior, s’haurà de realitzar un estudi 
especial aprovat pel Director d’obra. 

Gruix: >= 1 m 

SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació. 

En el nucli, s’utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l’í ndex 
CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 
(UNE 103502). 

La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per 
problemes de resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és 
aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu ús mitjanç ant un estudi especial. 

L’ús d’altres tipus de sòls, es farà segons l’article 330.4.4 del PG-3. 

Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar 
l’assaig segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es 
realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la 
construcció, depenent de la funcionalitat del terraplè, les caracterí stiques de 
permeabilitat de la coronació i espigons, el inflament lliure, i les condicions climàtiques. 

S’hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima 
de l’assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 

La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d’estar autoritzada pel Director d’ 
obra, i a més, el contingut en aquesta substància haurà d’estar entre: 

- 0,2-2%: Si la necessitat d’adoptar mesures per a l’execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en 

coronació i espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi 

de mesures de drenatge i impermeabilització 

Si es superés el 20%, no s’utilitzarien en cap zona del replè. 

En terraplens de menys de 5 metres d’altura, es podran utilitzar sò ls que continguin fins 
a un 5% de matèria orgànica per a la zona del nucli. 
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SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de 
més de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim. 

En la coronació, s’utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sem pre que la seva capacitat 
de suport sigui l’adient per a l’esplanada prevista, i que l’índex CBR, corresponent a les 
condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502). 

No s’han d’utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir 
materials naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de 
suport exigides. 

Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de mé s 
del 2% en sulfats solubles, la coronació hauria d’evitar la filtració d’aigua cap a la resta de 
terraplè. 

La utilització de sòls amb guix ha d’estar autoritzada pel Director d’ obra, i a més, el 
contingut d’aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè. 

En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de 
matèria orgànica. 

 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. 

Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de 
l’escarificació la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la 
naturalesa del terreny. 

Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions 
òptimes per estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no 
s’utilitzin proteccions. 

En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el 
gruix mí nim 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. 

Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotè xtils per facilitar 
la posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte. 
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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. 

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 ja 
sigui a la zona de procedència, a l’apilament, o a les tongades, sense que es formin 
embassaments, i fins a obtenir un mí nim del 95% de la humitat òptima de l’assaig PM. 

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 mé s 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. 

La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en 
funció dels resultats del assaigs realitzats a l’obra. 

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 matè ria 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. 

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 

Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d’ aigua, argiles expandides, 
turbes, etc.), s’han de sanejar d’acord amb les instruccions de la DF. 

S'ha de localitzar les à rees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons 
el definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
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Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 

En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres 
existents, es seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat. 

El material a utilitzar en el terraplè 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. 

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. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL 
D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

El control d’execució inclou les operacions següents: 

- Preparació de la base sobre la que s’assentarà el terraplè. 
- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades 

d’execució i control de  la temperatura ambient. 
- Humectació o dessecació d’una tongada. 
- Control de compactació d’una tongada. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no 
la berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació 
exigit, els assaigs de control s’han de realitzar en la zona del terraplè estructural. 

S’han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de 
densitat i humitat han d’estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament 
distribuïts en la secció transversal de la tongada. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar l’execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la 
base d’assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té 
una importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com 
per a l’estesa. El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, 
excepte en el cas d’utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques 
expansives amb un inflament lliure <= 5%. 
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El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir 
les limitacions establertes al plec de condicions. 

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors 
a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a 
mínim, el 70% de punts haurà d’estar dins dels valors d’ acceptació, i el 30% restant no 
podrà tenir una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el 
Projecte o per la DF. 

En cas d’incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per 
recompactació o substitució del material. En general, s’ha de treballar sobre tota la 
tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament 
localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s’han d’intensificar el doble 
sobre les capes corregides. 

Qualsevol altre cas d’execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva 
obligació serà reparar sense cost els errors que s’hagin produït. 

 

REUTILITZACIÓ DE TERRES: TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 

 

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

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o 
residu de construcció o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
 
RESIDUS ESPECIALS: 

Els residus especials sempre s’han de separar. 

Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la 
resta. Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 
perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual 
de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les 
etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 
solar excessiva. 
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Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han 
d’emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar 
fuites. 

Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 

El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs” de l’obra i el projecte. 

L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus 
de la Construcció i els Enderrocs” de l’obra i el projecte. 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu 
ús, i cal  que tinguin l’aprovació de la DF. 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” 
i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació 
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de 

llicència d’obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la 

gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar 
també qui farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues 
en els trajectes utilitzats. 
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment 
de l'abocador. TERRES: 

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els 
criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  

 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de 
residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

 

L’arquitecte,      Sant Cugat del Vallès, febrer 2022. 

 

 

 

Gemma Vidal i Carner  
BINARI ARQUITECTES SLP 
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ANNEX 3. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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3.1 INTRODUCCIÓ: 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i 
conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció 
que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris 
d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 

2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, 
normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies 
admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i 
proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar 
les prestacions finals de l’edifici. 

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar 
diversos tipus de controls, que són els següents: 

A) Pels materials. 

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 

Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  

Es faran a partir de: 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els 
següents documents: 

- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 

- Certificat de garantia del fabricant 

- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per 
la DF. 

B) Unitats d’obra. 

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte. 

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop 
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la 
legislació aplicable.  

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

Atès les característiques de l’obra, es preveu la redacció d’un programa de qualitat per 
cadascuna de les fases en que aquesta es preveu desenvolupar. 
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3.2 DADES DE L’OBRA 
 
Projecte:  Projecte de Re urbanització de la Plaça del Sant Crist. 

Objecte de l’encàrrec:  Obra de re urbanització. 

Emplaçament :  Plaça del Sant Crist. 

Municipi:  Igualada (Anoia) 

Pressupost d’execució: 180.507,15.-€ (PEM) 

Termini d’execució: 4 mesos 

Promotor :  Ajuntament d’Igualada 

   CIF:  P-0810100-H 

   Plaça de l’Ajuntament 1, 

   08700 Igualada 

   Tel:  938 03 19 50 

Autor/s del Pla de Control de qualitat: 

   Binari Arquitectes SLP 

   CIF: B-64620362 

   Arquitecta: Gemma Vidal, núm. col: 43758 -1 

   Rambla del Celler 29, 1er 6a 

   08172 Sant Cugat del Vallès 

   Tel: 935 879183 

   gvidal@coac.net 

 

3.2.1 OBJECTE DE L’OBRA: 

L’objecte del present document és definir les obres de re urbanització de la Plaça del Sant Crist 
del municipi d’Igualada, per tal d’actualitzar-la i adequar-la a les necessitats veïnals actuals, tot i 
introduint criteris de sostenibilitat, seguretat, accessibilitat i funcionalitat 

El projecte s’executa en el marc de les actuacions desenvolupades pel Departament de Pla de 
Millora de Barris de l’Ajuntament d’Igualada. 

https://www.google.es/search?q=Ajuntament+d%27Igualada&rlz=1C1EKKP_enES717ES719&oq=Ajuntament+d%27Igualada&aqs=chrome..69i57j69i65j0l4.5231j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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3.2.2. DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES QUE COMPOSEN L’OBRA: 
 
Les obres contemplen: 

o Trasllat d’elements a recolocar (senyals, bústies de correus, DEA,..) 

o Desmuntatge de mobiliari urbà (bancs, papereres, pilones, jardineres, senyals...)  i 
elements d’enllumenat. 

o Tall i enderroc de pavimentació existent (asfalt, paviment interior de la plaça,...) 

o Formació de rases i passos d’instal·lacions. 

o Treballs de pavimentació (renovació de vorades de granit, modificació de gual de 
vianants per adaptació a normativa, paviment de peces de formigó, paviment continu de 
formigó, paviments de sauló i sorra per a zones de jocs infantils...) 

o Execució de nous parterres enjardinats. 

o Instal·lacions d’enllumenat exterior amb columnes i traçat soterrat de conductors. 

o Instal·lació de xarxa de reg. 

o Plantació d’arbres i jardineria de parterres interiors. 

o Execució de banc-tarima de pedra i baranes de zona infantil. 

o Instal·lació d’equipaments  (bancs, papereres,..) 

o Instal·lació de senyalització vertical i pintura horitzontal viària. 

o Gestió dels residus. 
 

 

3.3 LLISTAT D’UNITATS D’OBRA 
 

Les unitats d’obra i els seus amidaments estan detallats a l’apartat Pressupost del present 
projecte.  

 

3.4 LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 

1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 

- Excavació: 
- Control de moviments de l’excavació. 

- Control del material de replè i del grau de compactat. 
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- Gestió de l’aigua: 
- Control del nivell freàtic. 

- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 

 

- Millora o reforç del terreny: 
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 

 

- Ancoratges al terreny: 
- Segons norma UNE EN 1537:2001 

 
2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS. 
 

2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 

- Estudi geotècnic. 

- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o 
d’agressivitat potencial. 

- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies 
segons DB SE C “Seguridad Estructural Cimientos”. 

- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB 
SE C Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 

- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 

 

3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 

3.1 CONTROL DE MATERIALS 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de Ciments, 
els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

- Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat) 

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

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

 

Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars: 
 

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
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- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 

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

 

Assaigs de control del formigó: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Modalitat 1: Control a nivell reduït 

- Modalitat 2: Control al 100 % 

- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 

- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els 
articles 72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars). 

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

 

Control de qualitat de l’acer: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives. 

- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 

- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 

- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de 
l’acer han de ser coneguts abans de formigonar. 

- Comprovació de soldabilitat: 

- En el cas d’existir empalmes per soldadura 

 

Altres controls: 
 

- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 

- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 

- Control dels equips de tesat. 

- Control dels productes d’injecció. 

 

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

- Control d’execució a nivell reduït:  
 Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control de recepció a nivell normal: 
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 Existència de control extern. 

 Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 

Sistema de qualitat propi del constructor. 

Existència de control extern. 

Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 

 
Fixació de toleràncies d’execució. 
Altres controls: 

- Control del tesat de les armadures actives. 

- Control d’execució de la injecció. 

- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres 
assaigs no destructius)  

 
4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat) 

No intervé en el projecte 

 
5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 
 
No intervé en el projecte 

 
6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 
 
No intervé en el projecte 

 
7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA 

No intervé en el projecte 

 
8. TANCAMENTS I PARTICIONS 

No intervé en el projecte 

 
9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 

No intervé en el projecte 

 
10. SUBSISTEMES D’AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

No intervé en el projecte 
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12. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE 
CALEFACCIÓ 

No intervé en el projecte. 

13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 

No intervé en el projecte. 

 
14. SUBSISTEMA SUBMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 

- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 

- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 

- Proves de les instal·lacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha 
variar en, al menys, 4 hores. 

- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha 
variar en, al menys, 4 hores. 

- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 

a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 

b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes 
estimades en funcionament simultani. 

c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 

d) Mesura de temperatures a la xarxa. 

e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la 
seva sortida i en les aixetes.  

- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 

- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la 
connexió). 

- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes 
i el funcionament dels desguassos). 

- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
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15. SUBSISTEMA SUBMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE GAS 
No intervé en el projecte. 
 
16. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües 
residuals. 

 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 

Control d’execució en obra: 
- Execució de acord a las especificacions de projecte. 

- Comprovació de vàlvules de desguàs. 

- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 

- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 

- Comprovació del pendent dels canals. 

- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 

- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 

- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 

- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 

- Prova estanqueïtat parcial. 

- Prova d’estanquitat total. 

- Prova amb aigua. 

- Prova amb aire. 

- Prova amb fum.  

 
17. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 

No intervé en el projecte 

 
18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera 
expressa el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les 
Instruccions Tècniques Complementàries. 
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Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-
recolzaments, terres, etc. 

- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i 
suports.  

- Situació de punts i mecanismes. 

- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 

- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 

- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 
potència). 

- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 

- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 

- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 

- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 

- Dimensions.   

- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, 
diferencials, relès, etc.) 

- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 

- Connexionat de circuits exteriors a quadres. 

- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 

- Comprovació d’automàtics. 

- Encès de l’enllumenat. 

- Circuit de força.  

- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

 
 
19. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTAL·LACIONS DE A.C.S. AMB 
PANNELLS SOLARS 

No intervé en el projecte 
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3.5 PLA DE CONTROL DE QUALITAT: 
 

 
Obra 01 Pressupost PCQ_PLAÇA SANT CRIST    
Capítol 01 FERMS I PAVIMENTS € ut  
       
1 J2VCY10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa 

de 60 cm de diàmetre d'un sòl, 
segons la norma NLT 357 (P - 1) 

180,00 2,00 360,00 

2 J911G2CD u Determinació a laboratori, mitjançant 
pèndol de fricció, de la resistència al 
lliscament/relliscada de paviments 
polits i no polits, segons la norma 
UNE-ENV 12633, per a un nombre de 
determinacions igual o superior a 10 
(P - 2) 

90,00 3,00 270,00 

       
       
       
Obra 01 Pressupost PCQ_ PLAÇA SANT CRIST    
Capítol 02 INSTAL.LACIONS    
       
1 JDV79702 u Jornada per a inspecció de les proves 

finals de servei de la instal·lació de 
clavegueram, segons exigències del 
Projecte i del CTE (P - 3) 

680,00 0,50 340,00 

2 JHV19101 u Jornada per a execució de les proves 
finals de servei de la instal·lació 
d'enllumenat, segons exigències del 
Projecte i del REBT (P - 4) 

810,00 1,00 810,00 

3 JJS9K503 u Assaig de pèrdues de càrrega de 
comptadors per a reg de DN 25 a 300 
mm, segons la norma ISO 4064-2, 
UNE-EN 14268 (P - 5) 

720,00 1,00 720,00 

       
TOTAL:     2.500,00 
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3. 6 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT: 

El pressupost d’execució material del Control de qualitat està integrat en el pressupost de 
cadascuna de les fases de l’obra i en ell es detallen les proves i assajos previstos en cada cas. 

Pressupost Control de Qualitat: (PEM): 2.500,00 euros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’arquitecte,      Sant Cugat del Vallès, febrer 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemma Vidal i Carner  
BINARI ARQUITECTES SLP 
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ANNEX 4. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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ÍNDEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

4.1 DADES DE L’OBRA.  

4.2 DADES DE REFERÈNCIA DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 

4.3 COMPLIMENT RD 1627/97. 

4.4 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA.  

4.5 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

4.6 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 
 ESPECIALS 

4.7 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ. 

4.8 PRIMERS AUXILIS 

4.9 NORMATIVA APLICABLE 
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4.1 DADES DE L’OBRA 
 
Projecte:  Projecte de Re urbanització de la Plaça del Sant Crist. 

Objecte de l’encàrrec:  Obra de re urbanització. 

Emplaçament :  Plaça del Sant Crist. 

Municipi:  Igualada (Anoia) 

Pressupost d’execució: 180.507,15.-€ (PEM) 

Termini d’execució: 4 mesos 

Segons les característiques de l’obra es preveu, en els moments punta, un número màxim de 
deu persones (10) persones entre treballadors de l’empresa i altres industrials subcontractats. 

Promotor :  Ajuntament d’Igualada 

   CIF:  P-0810100-H 

   Plaça de l’Ajuntament 1, 

   08700 Igualada 

   Tel:  938 03 19 50 

Autor/s del l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

   Binari Arquitectes SLP 

   CIF: B-64620362 

   Arquitecta: Gemma Vidal, núm. col: 43758 -1 

   Rambla del Celler 29, 1er 6a 

   08172 Sant Cugat del Vallès 

   Tel: 935 879183 

   gvidal@coac.net 

https://www.google.es/search?q=Ajuntament+d%27Igualada&rlz=1C1EKKP_enES717ES719&oq=Ajuntament+d%27Igualada&aqs=chrome..69i57j69i65j0l4.5231j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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4.2 DADES DE REFERÈNCIA DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.  

Segons estableix l’article 4 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 
25/10/97), i vistes les característiques de l’obra, en el present projecte es redacta un Estudi 
Bàsic de Seguretat i Salut, atès que no es dóna cap dels supòsits indicats: 

 

1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de 
seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 
1. Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 
superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €). 
2. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
3. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
4. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado 
anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio 
básico de seguridad y salud. 

 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut  ha estat redactat per l’arquitecta Gemma Vidal i 
Carner, amb número de col·legiat: 43758-1. (gvidal@coac.net) 

Pressupost de seguretat i salut. 

El pressupost de l’Estudi bàsic de Seguretat i Salut del projecte de Re urbanització de la Plaça 
del Sant Crist d’Igualada ascendeix a la quantitat de 2.200.-€ (dos mil dos-cents euros) 

Topografia: 

El perfil principal del terreny dibuixa una pendent en diagonal, que té el costat més alt a la 
cantonada amb el carrer Bisbe Robuster. Les cotes de desnivell de la diagonal principal van 
des de la cota 308,93 a la 308,45, situada a la zona on es troba l’antiga bateria de 
contenidorsdel carrer Josep Galtés. 

Les obres d’urbanització previstes s’adeqüen a la topografia existent, i no es preveuen murs de 
contenció de terres ni plantes soterrani. 

 
Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic: 
No es disposen de dades concretes derivades de l’execució d’un estudi geotècnic en 
l’emplaçament.   

No es preveu que el terreny presenti especials dificultats en quant a la serva resistència, 
cohesió o nivell freàtic. 

mailto:gvidal@coac.net
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Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 

La plaça del Sant Crist està situada a llevant de la trama urbana d’Igualada, i s’incriu en un teixit 
d’eixample residencial situat al sud de les vies del carrilet i a tocar amb el pont que porta cap al 
municipi de Vilanova del Camí. 

Es tracta d’un espai de geometria rectangular, d’aproximadament 30x27,5m, que limita al nord 
amb una edificació plurifamiliar, als sud amb el carrer Gaspar Camps, a orient amb el carrer del 
Bisbe Robuster, i a ponent am el Carrer de Josep Galtés, que en el tram que coincideix amb la 
plaça està urbanitzat amb tipologia de plataforma única de prioritat invertida. La plaça te un lleu 
pendent en la direcció est-oest, i disposa d’una part deprimida on s’ubica la zona de jocs 
infantils. 

Les edificacions que donen front a la plaça responen majoritàriament a la tipologia d’habitatges 
plurifamiliars entre mitgeres amb alçades que oscil·len entre la PB i 2 PP i la PB i 4PP.  

Les plantes baixes dels edificis que configuren la plaça tenen majoritàriament usos comercials o 
d’aparcament al servei dels habitatges veïns. Een l’actualitat podem trobar usos destinants als 
serveis de barri ( forn de pà, fruiteria, bars...) i també hi ha diversos locals sense ús. 

A la plaça trobem instal.lada la terrassa d’un dels bars situats al carrer Josep Galtés. 

Circulació i aparcament. 

Els carrers que donen accés a la plaça tenen amplades que van dels 7 als 10m, amb voreres 
sovint inferiors a 1m de pas lliure. El carrer Gaspar Camps és una via de dos sentits de 
circulació, sense aparcaments als laterals. El carrer Bisbe Robuster és d’un únic sentit de 
circulació (nord-sud), amb aparcaments en filera a dos costats. El pas de vianants abans 
d’arribar a la cruïlla amb el carrer Gaspar Camps és un pas elevat. 

El carrer Gaspar Camps ha estat reurbaniztat en els darreres anys per modernitzar les 
intalacions i ampliar les voreres. En l’actualitat també és d’un únic sentit de circulació (sud-nord) 
i disposa d’aparcaments en filera en un dels costats. En el tram de contacte amb la Plaça del 
Sant Crist es transforma en plataforma única amb prioritat invertida.  

Espais interiors. 

A l’interior de la plaça trobem una zona de jocs infantils situada a un espai una mica deprimit 
respecte els itineraris de l’entorn. Està delimitat amb un banc lineal de peda artificial i un pas 
elevat paral.lel a la façana de l’edifici plurifamiliar. Disposa d’un paviment de cautxú, tanca 
delimitadora de fusta, font i divers equipament de jocs infantils per edats fins a 12 anys. 

La part de la plaça que limita amb el carrer Gaspar Camps te una configuració de passeig, amb 
bancs de fusta situats a l’eix central. 

Els passos de vianants de la cruïlla amb el carrer Bisbe Robuster no estan adaptats a la 
normativa actual de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i 
utilització dels espais públics urbaniztats normativa actual de supressío de barreres 
arquitectòniques  

A la zona de plataforma única (carrer Josep Galtés) els pasos de vianants estan adaptats a la 
normativa d’accessibilitat i el pas de vehicles està delimitat amb pilones. 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA 
 
 
 

MEMÒRIA  
 

En aquesta zona s’havien situat una bateria de contenidors soterrats de la casa EQUINORD, 
els quals ara han quedat en desús i s’han susbtituit les bústies i posat tapes ceges enrasades al 
paviment. 

Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: 

A l’interior de la plaça del Sant Crist trobem la xarxa de sanejament de la urbanització existent i 
dels blocs que la delimiten. També trobem la xarxa d’aigua potable que dona servei a la font, i 
la de l’enllumenat de la plaça. També discorre xarxa de gas natural fins a la façana dels edificis 
d’habitatges. 

Ubicació de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres. 

Els carrers que delimiten la plaça estan completament urbanitzats amb voreres amb panot de 
formigó i calçada amb conglomerat asfàltic, a excepció del carrer Josep Galtés que està 
configurat com a plataforma única de prioritat invertda amb l’espai rodat amb llambordes de 
formigó de color i laterals amb peça prefabricada de formigó amb acabat texturitzat i color. 

 Nom de carrer   secció tipus  amplada (m)  

 c/ Bisbe Robuster   v + pkl + c + pkl +v 0,9 + 2,1 + 4 + 2,1 + 0,9 
 c/ Gaspar Camps  v + c + c + v   1 + 3 + 3 + 1 
 c/ Josep Galtés   plataforma única 10 

 (V: vorera / pkl : aparcament en línia / c: calçada ) 

Els vials pertanyen a la xarxa de capil·laritat del municipi, amb el que la densitat de trànsit es de 
baixa a moderada. 

L’amplada dels carrers és suficient per garantir l’accés de material i maquinària a l’obra, i per 
permetre la instal·lació dels mitjans auxiliars (bastides, plataformes elevadores, etc..) necessaris 
per executar l’obra. 

Unitats constructives que composen l’obra. 

Les obres a realitzar són les pròpies d’un projecte d’urbanització en un espai consolidat 
(enderrocs, moviment de terres, creació de noves plataformes, pavimentació, instal·lacions i 
jardineria) 

Les unitats constructives que composen l’obra queden perfectament definides en la memòria 
constrictiva i al pressupost del projecte. 
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4. 3   COMPLIMENT DEL RD 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En 
cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 
Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es 
produeixin  repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que 
els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure 
el Pla de Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament 
els empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
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4.4 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.  

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits 
en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" 
durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els 
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

• La recollida dels materials perillosos utilitzats 

• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà 
de dedicar a les diferents feines o fases del treball 

• La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 
realitzi a l'obra o prop de l'obra 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els 
següents principis generals: 

• Evitar riscos 

• Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

• Combatre els riscos a l'origen 

• Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 
llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el 
treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
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• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització 
del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals 
en el treball 

• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

• Donar les degudes instruccions als treballadors 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les 
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

4.5  IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS . 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes 
a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant 
tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, 
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel 
treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes 
i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
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 5.01. Mitjans i maquinaria  

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

• Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

• Riscos derivats del funcionament de grues  

• Caiguda de la càrrega transportada  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Contactes elèctrics directes o indirectes 

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 5.02. Treballs previs 

• Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Bolcada de piles de materials 

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

 5.03.Enderrocs 

• Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Projecció de partícules durant els treballs 
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• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

• Contactes amb materials agressius 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Fallida de l'estructura 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Acumulació i baixada de runes 

 5.04. Moviments de terres i excavacions 

• Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

• Cops i ensopegades  

• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 5.05. Fonaments 

• Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

• Projecció de partícules durant els treballs 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
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• Contactes amb materials agressius 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

• Contactes elèctrics directes o indirectes 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Fallides d'encofrats 

• Fallides de recalçaments 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Bolcada de piles de material 

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

 5.06. Estructura 

• Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

• Projecció de partícules durant els treballs 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

• Contactes amb materials agressius 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Contactes elèctrics directes o indirectes 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Fallides d'encofrats 
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• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Bolcada de piles de material 

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

• Riscos derivats de l'accés a les plantes 

• Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 5.07. Ram de paleta 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Projecció de partícules durant els treballs 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

• Contactes amb materials agressius 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Bolcada de piles de material 

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

 5.08. Coberta 

• Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

• Projecció de partícules durant els treballs 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

• Contactes amb materials agressius 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 
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• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Caigudes de pals i antenes 

• Bolcada de piles de material 

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

 5.09. Revestiments i acabats 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Projecció de partícules durant els treballs 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

• Contactes amb materials agressius 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Bolcada de piles de material 

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

 5.10. Instal·lacions 

• Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots 

• Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

• Contactes elèctrics directes o indirectes 

• Sobre-esforços per postures incorrectes 

• Caigudes de pals i antenes 
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4.6  RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 
ESPECIALS. 

• Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments 
aplicats o l'entorn del lloc de treball 

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible 

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui 
a la delimitació de zones controlades o vigilades 

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis 

• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

• Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

4.7  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ. 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més, 
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 
de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa 
vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

 7.01. Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines 
i circulacions dins l'obra 

• Senyalització de les zones de perill 

• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 
l'obra com en relació amb els vials exteriors 

• Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 
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• Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

• Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

• Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

• Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes) 

• Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

• Utilització de paviments antilliscants.  

• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

• Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 7.02. Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

• Utilització de calçat de seguretat 

• Utilització de casc homologat 

• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria 

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades 

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

• Utilització de mandils 

• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs 
amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 7.03. Mesures de protecció a tercers 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA 
 
 
 

MEMÒRIA  
 

• Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la 
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir 
que persones alienes a l'obra puguin entrar 

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors 

• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes) 

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

4.8 PRIMERS AUXILIS. 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb 
els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per 
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

4.9 NORMATIVA APLICABLE. 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE 
SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE 
SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

 LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995.8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 
 (BOE 13/12/2003) 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN 

RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions 

 MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 
1627/1997 

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE 
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS 
CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 
1/5/2010) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE 
SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el 
RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN 
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS 
DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 

 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL 
DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS 
QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 
 

R.D. 488/97.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA 
LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE 
EL TRABAJO 

 

R.D. 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA 
LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 
DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

 

R.D. 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              
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PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A 
LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL 
RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 1316/1989  
(BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 
TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS 
INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y 
CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 
1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y 
II  (BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y 
TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA 
DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-
AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE 
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A 
GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 
17 d’octubre de 2003. (deroga la  O. 
de 28 de junio de 1988    (BOE: 
07/07/88) i  la modificació: O. de 16 
de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD 
APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE 
AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE 
EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)             
modificació: (BOE: 02/11/89) 
derogats alguns capítols per: LEY 
31/1995, RD 485/1997, RD 
486/1997, RD 664/1997, RD 

/   /    
 S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES 

EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 

  
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 
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GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS 
MECÁNICOS 

 

(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5           
modificació: BOE: 27/10/75 

 
BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y 
ADAPTADORES FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS 
AUTOFILTRANTES 

 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS 
CONTRA AMONÍACO 

 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’arquitecte,      Sant Cugat del Vallès, febrer 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemma Vidal i Carner  
BINARI ARQUITECTES SLP 
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C/ Gaspar Camps – C/Bisbe Robuster 
 

 
 
C/ Gaspar Camps – C/ Josep Galtés 
 
 

 
 
 
C/ Josep Galtés 
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Vistes interiors plaça 
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Université Pompeu Fabra, Barcelone
Llosa vulcano® 60x40x7cm

 Réf. Ceniza

Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Llosa vulcano® 60x40x7cm 

Ref. Ceniza

04llosa vulcano®

llo
sa

 v
ul

ca
no

®

50x50x5,5cm
4 u/m2

60x40x5/7/8/10cm
4,16 u/m2

40x20x5/7/8cm
12,5 u/m2

30x10x8/10cm
33,33 u/m2

30x20x6/10cm
16,67 u/m2

40x30x7cm
8,33 u/m2

40x40x3,5/5/7/8cm
6,25 u/m2

20x20x4/5/8cm
25 u/m2

trafic routier léger
trànsit rodat lleuger

60x40x10cm
30x20x10cm

 30x10x10cm

La couleur apporte une nouvelle 

dimension à la conception du paysage.

C’est pourquoi nous avons créé la LLOSA 

VULCANO®. Une dalle colorée pour couvrir 

les lieux où le gris urbain n’a pas de raison 

d’être. Une dalle soigneusement étudiée 

qui nous permet de garantir une pièce 

d’une dureté singulière et un coloris 

résistant à l’épreuve du temps. 

La LLOSA VULCANO® est adaptée 

au revêtement des surfaces de places publiques, 

de trottoirs et d’accès aux bâtiments: 

zones piétonnes ou de passage occasionnel 

de véhicules légers, toujours avec une épaisseur

et une pose des pièces adaptées.

El color ens dóna una nova dimensió per al disseny 

de paisatges. Hem creat la LLOSA VULCANO® 

tenint present aquesta afirmació. Una llosa 

cromàtica per pavimentar els indrets on el gris 

urbà no hi té cabuda. Una llosa estudiada 

amb cura que ens permet oferir una pedra 

d’una duresa singular i uns colors

 que es mantenen amb el pas del temps. 

La LLOSA VULCANO® és adequada 

per pavimentar superfícies destinades a places 

públiques, voreres i accessos a edificis: zones 

de vianants o de trànsit ocasional de vehicles 

lleugers, sempre col·locant les peces 

correctament i fent servir el gruix necessari.

La LLOSA VULCANO® est disponible en deux textures:
STANDARD (texture standard) et TOP COMPLETE® (texture rugueuse).

FINITION TOP COMPLETE®. Antidérapant. 
La texture de la surface, au toucher rugueuse mais uniforme, 

offre des propriétés antidérapantes aux surfaces mouillées.

La LLOSA VULCANO® està fabricada en dues textures: 
STANDARD (textura estàndard) i TOP COMPLETE® (textura rugosa).

ACABAT TOP COMPLETE®. Antilliscant. La textura de la superfície, rugosa 
al tacte però uniforme, atorga propietats antilliscants en superfícies mullades.

Modèle de joints croisés
Patró a trencajunts
LLOSA VULCANO 

60x40cm

Modèle de joints croisés
Patró a trencajunts

3 rangées LLOSA VULCANO 60x40cm
2 rangées LLOSA VULCANO 40x20cm

3 fileres LLOSA VULCANO 60x40cm
2 fileres LLOSA VULCANO 40x20cm

Pour éviter les bords coupés 
de la dalle nous recouvrions même 

le cadre du couvercle avec 
une rangée de pavés

Per evitar els cantons tallats 
de la llosa, pavimentarem 

fins al marc de la tapa 
amb una filera de llambordes

flottant
flotant

40x40x7cm
50x50x5,5cm 

60x40x7cm 

Protection de surface qui protège contre la saleté 
permanente et facilite l'entretien.
Protecció superficial que protegeix de la brutícia 
permanent i simplifica el manteniment.

trafic routier 
trànsit rodat
 20x20x8cm

piéton 
peatonal

40x40x3,5/5/7/8cm
20x20x4/5cm

40x20x5/7/8cm
60x40x5/7/8cm

50x50x5,5cm
40x30x7cm
30x20x6cm
30x10x8cm
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tegula®

terana®

04

tegula®

 Parmi tous les revêtements de pavés, 

nous distinguons le TEGULA® pour son 

aspect vieilli, sa touche classique 

et sa grande flexibilité. 

Il se rapproche avec simplicité et élégance  

de la structure noble et ancienne de notre 

architecture. Ce système propose 

une solution d’un grand effet esthétique 

et d’une grande durabilité. 

Le TEGULA® s’adapte à n’importe quel projet. 

Il apporte la résistance nécessaire pour 

supporter des charges de trafic dans 

des zones industrielles et en même temps 

il s’intègre dans le paysage et transforme 

la surface pavée en une peau perméable 

indispensable à tout projet d’amélioration 

environnementale.

tegula®

De tots els paviments de llambordes 

 destaquem TEGULA®, pel seu aspecte 

envellit, el seu toc clàssic i la seva 

gran versatilitat.  

S’apropa amb senzillesa i elegància 

a l’estructura  noble i antiga de la nostra 

arquitectura. Aquest sistema ofereix 

una solució  amb un gran efecte estètic 

i una durabilitat  excel·lent. 

TEGULA® s’adapta a qualsevol projecte. 

Aporta la resistència necessària per suportar  

càrregues de trànsit en zones industrials  

i alhora s’integra en el paisatge

i transforma la superfície pavimentada 

en una pell permeable fonamental 

per a qualsevol projecte 

de millora mediambiental.

terana®

Parmi tous les revêtements de pavés, 

 le TERANA® offre une alternative claire  

au pavé rectangulaire traditionnel 

 par ses lignes bien définies, sa forme 

et sa surface plane.  

Un pavé simple mais classique 

 pour créer des décors harmonieux,  avec 

de grandes possibilités d’expression.  

La gamme de couleurs, les différents 

 formats, épaisseurs et finitions  

apportent au TERANA®  la flexibilité 

suffisante  pour s’adapter aux exigences 

 de n’importe quel projet.

Sa surface lisse contribue à un grand 

 confort de marche et offre

une amélioration qualitative du parcours 

 dans les zones de trafic routier.

terana®

De tots els paviments de llambordes,  

TERANA® ens ofereix  una bona alternativa 

 a la llamborda rectangular  tradicional 

gràcies a les línies definides,  la forma 

i la superfície plana.  

Una llamborda senzilla però clàssica  

per crear ambients harmoniosos  

i amb grans possibilitats d’expressió.  

La gamma de colors,  els diferents 

formats,  gruixos i acabats 

aporten a TERANA®  prou versatilitat 

per adaptar-se  als requisits 

de qualsevol projecte. 

La seva superfície llisa fa que sigui  

molt còmode a l’hora de caminar 

 i millora la qualitat del recorregut  

de les zones de trànsit de vehicles.

Prix “Busse Longlife Design” 2002,
  au centre du design de Stuttgart. 

Premi “Busse Longlife Design” 2002,
 al centre de disseny de Stuttgart. 
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Place Rafael Alberti, St. Feliu de Llobregat
Terana® six 20x10x8cm 

Réf. Marfil, desierto, arena et mediterráneo

Plaça Rafael Alberti, St. Feliu de Llobregat

Terana® six 20x10x8cm 

Ref. Marfil, desierto, arena i mediterráneo

04tegula® / terana® six

10x10x8cm
100 u/m2   

20x10x6/8/10
50 u/m2   

10x10x8cm
100 u/m2   

20x10x6/8/10/12cm
50 u/m2   

C’est la combinaison parfaite  

d’un pavé rectangulaire et d'une finition  

rustique de grande qualité décorative  

comme le TEGULA® / TERANA®.

Le TEGULA® / TERANA® SIX est idéal pour  

des chemins d’entrée aux habitations, 

des promenades et des patios où les charges

de trafic ne sont pas importantes. 

L’alliance des couleurs douces 

et la disposition à 90º lui donnent  

une apparence traditionnelle parfaite.

És la combinació perfecta d’una llamborda  

rectangular amb un acabat rústic d’alta qualitat  

decorativa com el de TEGULA® / TERANA®.

El TEGULA® / TERANA® SIX és ideal  

per als camins d’entrada als habitatges,  

passeigs i patis on les càrregues  

de trànsit no són importants.

La combinació de colors suaus 

 i la disposició de 90º li confereix  

un aspecte tradicional impecable.

Pose en chevrons droits
Patró a 90º

TEGULA SIX
20x10x6cm

Pour les zones de trafic léger
Per a àrees de trànsit lleuger

Modèle de joint croisés
Patró a trencajunts

TEGULA SIX
20x10x6cm

Pose en chevrons en diagonale
Patró espina de peix

TEGULA SIX
20x10x6cm 

Pour les zones de trafic léger
Per a àrees de trànsit lleuger

TEGULA SIX
20x10x6cm

pur les zones piétonnes, sans trafic
per a zones de vianants, sense trànsit

Solution pour un regard circulaire 
avec TACO 8x8x6cm

Solució per a un registre circular 
amb TACO 8x8x6cm

te
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trafic routier 
8-10cm d'épaisseur

trànsit rodat
8-10cm de gruix

trafic routier lourd 
12cm d'épaisseur
trànsit rodat pesat

12cm de gruix

trafic routier léger 
6cm d'épaisseur

trànsit rodat lleuger
6cm de gruix

Une protection de surface qui protège de la saleté
permanente et facilite l'entretien.
Protecció superficial que protegeix de la brutícia 
permanent i simplifica el manteniment.







  

           

 

    

 

PAVIMENTOS AQUA-JOINT   

 

LLOSA FILTRA 

Para tráfico peatonal (y rodado ligero-medio) 
 
 
M2 de pavimento modular de losa prefabricada en hormigón de alta calidad tipo DRY-CAST 
modelo LLOSA FILTRA de Breinco, de dimensiones 60x40x10cm, con juntas abiertas 
longitudinales de 1,5 cm y con un grosor de paredes intermedias de 5 cm; sin armadura y 2 
tabicas transversales en la base de la pieza; de 42,55 Kg de peso aproximado por unidad. 
 
Acabado superficial standard®, de color a decidir por la D.F.; con pequeño bisel superficial 
y distanciadores incorporados de 0,5mm y 13mm en los laterales de la pieza. 
  
El 24% del área de la pieza -aproximadamente- es permeable; capacidad drenante estimada 
de 24.000 l/(sxha), 8.640 mm/h. (Para material de junta gravilla, con permeabilidad 
estimada K= 1cm/sg (36.000 mm/h). 
 
Doble capa, fabricada con áridos graníticos (mínimo 55%) y silícicos, con contenido del 20% 
de áridos reciclados. El 100% del producto es reciclable. 
Pigmentada en masa con óxidos de hierro de alta resistencia a la climatología y a los rayos 
UV. Hidrofugada en masa, no heladiza, antideslizante (Clase 3 CTE.) 
 
Las losas cumplirán con las especificaciones técnicas de la Norma UNE-EN 1339: 2004. 
Según las condiciones de esta normativa, la carga de rotura será mayor o igual a 14KN 
(marcado 14), la resistencia a la flexión media ≥ a 4 Mpa, el coeficiente de absorción de 
agua será < al 6% (clase B), la resistencia al desgaste será ≤ a 20mm (clase I), la resistencia 
al deslizamiento > 45 USRV (Clase 3) y la resistencia al hielo-deshielo media ≤1,0 kg/m2, 
ninguno >1,5 kg/m2. 
 

Colocación: 

 

La definición de capas inferiores de losa y del material de junta, en la hipótesis de pavimento 
drenante, serán: 
 
Junta: Gravilla 3/8 mm 
Lecho de asiento: Espesor 5 cm, Gravilla 3/8 mm 
Base: Espesor definido en proyecto según cargas. Zahorra artificial drenante T max 20 mm 
(ZAD 20) según art 510 PG3 ZAD-20cm); (Grava 4/20 mm) 
 

 

 

***Ficha técnica a petición del cliente. 
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http://www.glsprefabricados.com/es/conta/?lloc=es/productes/index/bordillo-fiol/198/&desc=PlW42xiwaSzqXS//2lb+p/rI2vHrX9AfhcGZ4w==
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Durante los 25 años de vida de una luminaria sólo es necesario sustituir 
el motor lumínico para garantizar la máxima eficiencia energética. 

Instalación sin herramientas. 
Reducción de los costes al reutilizar el cuerpo de la luminaria y actualizar 

sólo la fuente de luz.
Actualizaciones del driver y de la fuente de luz aseguradas.

Luminaria vial funcional, ideal 
para la introducción intensiva de 

la tecnología LED

MERAK 
SXF 

 

Avenida

Glorietas /
interseccionesZona comercial Parque / jardín

Zona aparcamiento

Plaza

Calle Calle peatonal
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MERAK SXF

CARACTERÍSTICAS

M
ER

AK
 S

XF DISEÑO

FACILMENTE ACTUALIZABLE

Luminaria de diseño compacto y cubierta plana con sistema de 
refrigeración interno de los LEDs en forma de panal, sin aletas visibles
Cierre de vidrio termotemplado plano que evita que se deposite 
suciedad en las ópticas
Mínima contaminación lumínica (FHS<1%) para zonas E1

El grupo electro-óptico es extraíble y actualizable mediante una única 
pieza, con seccionador para su desconexión automática.

Desconexión eléctrica automática

Depresor con el que se consigue mantener 
una alta resistencia al polvo y al agua - IP66

Apertura sin herramientas

M
ER

AK
 S

XF

GESTIÓN TÉRMICA

SEGURIDAD ORIENTACIÓN 

CALIDAD TÉCNICA

Sistema de refrigeración interior 
para disipar el calor de los LEDs 
en forma de panal, sin aletas que 
garantiza la vida útil del LED  y su 
rendimiento óptimo a elevadas 
corrientes de alimentación.

Desconexión eléctrica 
automática al abrir la luminaria. 
Posibilidad de incorporar 
una protección contra 
sobretensiones de hasta 10 kV

Simon cuenta con diferentes centros de producción propios, tanto en 
España como en otras partes del mundo. Todos ellos están equipados 
con avances técnicos que nos permiten cumplir con otro de los 
principios que son la base de nuestro éxito: la realización de exigentes 
pruebas y controles que garantizan la calidad de todos nuestros 
productos.

Fijación lateral ajustable de -10º a +15º  

Fijación post-top ajustable de 0º a +10º
mediante cambio de posición de la misma pieza 

Adaptable para fijaciones de otros diámetros 
(de Ø34 mm a Ø76 mm) con compensación 
negativa en báculos y brazos murales
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C0 - C180 C90 - C270

Ta COLOR: NDL 4000 K | WDL 3000 K | SDL 2700 K | XDL 2200 K* | APC*
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA: >70
FLUJO AL HEMISFERIO SUPERIOR (FHS INST.): <1 % (zonas E1)
DURACIÓN DE LOS LED (L90 B10 A Ta=25 ºC Y Tj=95 ºC): 100.000 h

ÓPTICA RJ

400

 800

15º 15º

ÓPTICA RE

500

1000

15º 15º

ÓPTICA SA

160

 320

15º 15º

ÓPTICA SB ÓPTICA RF

300

600

15º 15º

ÓPTICA RW 

500

1000

15º 15º

IP66 IK09
IK10

* Bajo demanda    Consultar otras distribuciones fotométricas

LUMINARIA LED VIAL DECORATIVA

n = 100%

n = 100% n = 100% n = 100%

n = 100%

n = 100%

n = 100%n = 100%cd/klm

cd/klm cd/klm cd/klm

cd/klm

cd/klm

cd/klmcd/klm

M
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MERAK SXF
 

Mín. 7 Máx. 8

ÓPTICA RG 

300

 500

15º 15º

ÓPTICA RA

600

15º 15º

400

200

300

15º 15º

Luminaria Simon MERAK LED, tamaño S, de fundición inyectada de aluminio. Fijación lateral ajustable de -10º a +15º y fijación post-top ajustable de 0º a +10º 
mediante cambio de posición de la misma pieza.
Adaptación a fijaciones de Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, con compensación negativa en báculos y brazos murales. 
Cubierta plana con sistema de refrigeración interno de los LEDs en forma de panal, sin aletas visibles. Acceso al grupo electro-óptico y mantenimiento por la parte 
superior con apertura mediante dos palancas, sin herramientas. El grupo electro-óptico es extraíble y actualizable en una única pieza, con seccionador para su 
desconexión automática y sistema de alineación de tres guías para evitar montajes incorrectos.
Difusor de vidrio templado transparente plano de 6 mm de espesor para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas. Índice de protección IP66 para 
la luminaria completa con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10.
Posibilidad de montaje de hasta diez ópticas tipo multi-array, para garantizar la homogeneidad de la fotometría. Reflector troncopiramidal antideslumbramiento, 
matizado con recuperación de flujo.
Posibilidad de cuatro temperaturas de color en luz blanca, así como APC (Amber Phosphor Converted) para zonas especialmente protegidas.
Vida útil de los LED L90 B10 100.000 horas. Los grupos lumínicos Istanium LED pueden ser sustituidos y actualizados aunque la luminaria esté instalada, 
permitiendo extender su vida útil. Además, gracias a su sistema modular de LEDs, hay disponibles una gran cantidad de paquetes lumínicos diferentes. Porcentaje 
de Flujo luminoso hacia el Hemisferio Superior (FHS inst.) inferior al 1%.
Con equipo electrónico de Clase I y Clase II con tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz. Posibilidad de incluir protección adicional contra sobre tensiones de 
10 kV / 10 kA. Con desconector automático al abrir el compartimiento porta equipos.
Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N- , mediante regulador de flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión 
con entrada 1.10V o DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO).
Acabado estándar en color Simon GYDECO. Posibilidad de acabados carta Simon y carta RAL. Dimensiones 520x170x425 mm. 
Luminaria certificada ENEC.

* Valores correspondientes al estado actual de la tecnología.   ** Consultar otras regulaciones.   *** Los valores de potencia tienen una tolerancia de ±7%.   

DIMENSIONES Y SISTEMAS DE FIJACIÓN
520

610

ø4
25

17
0

ø76

Fijación lateral Ø60 mm, 100 mm longitud, inclinación -10º, -5º, 0º, +5º, 
+10º, +15º
Opcional con accesorio 50-73277, Ø48 mm, 100 mm 
longitud, inclinación -10º, -5º, 0º, +5º, +10º, +15º

Fijación post-top Ø60 mm, 100 mm de longitud, inclinación 0º, +5º, +10º

Superficie al viento 0,066 m2

Peso Mín. 7 kg  Máx. 8 kg  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MATERIALES

IP IP66 

IK Desde IK09 hasta IK10

Cuerpo Fundición inyectada de aluminio

Cubierta Fundición inyectada de aluminio

Sistema de cierre
Palancas de fundición inyectada de aluminio, apertura 
sin herramientas

Sistema de fijación Fundición inyectada de aluminio

Difusor Vidrio templado transparente plano inastillable

ACABADOS
Cuerpo Colores Simon 

Colores carta RAL

PARÁMETROS ELÉCTRICOS *

Ta -20 ºC … +35 ºC

Regulación** 2N- Sin línea de mando 
2N+ Con línea de mando  
CAD Regulador de flujo en cabecera 
1N (100%) Sin regulación 
1.10V Regulación mediante entrada protocolo 1.10V 
DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

Luminarias alimentadas por la red eléctrica

Tensión de alimentación 220-240 VAC

Frecuencia 50 / 60 Hz

Protección contra sobre tensión 6 kV (Posibilidad de incrementar a 10 kV / 10 kA 
bajo pedido)

Factor potencia (cos φ a máx. carga) ≥ 0,95

Protección eléctrica de la luminaria Clase I o Clase II

Potencia según modelos*** 16 LED 24 LED 40 LED 48 LED

Corriente de alimentación

HIGH EFFICENCY 16 W 24 W 39 W 47 W

HIGH BALANCE 24 W 36 W 60 W 73 W

HIGH FLUX 32 W 49 W 81 W 97 W

VERY HIGH FLUX 50 W 75 W - -

M
ER

AK
 S

XF

Luminaria según: EN 60598-2-3 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 50581

Garantía 5 años.

Suministro y embalaje Embalado en caja de cartón reciclable con etiqueta identificativa para proteger el producto durante el transporte y almacenaje.

Mantenimiento Mantener limpia la superficie del difusor para conseguir el máximo flujo lumínico. Utilizar un trapo húmedo sin ningún tipo de producto agresivo ni detergente. Lubricar 
las juntas de estanqueidad y reemplazarlas cuando estén cuarteadas. Lubricar los cierres y/o las charnelas de las partes móviles. Mantener limpia la superficie de 
radiación térmica para no perder flujo lumínico ni acortar la vida de los LEDs.

NORMAS Y CERTIFICADOS
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El flujo de salida de la luminaria puede sufrir variaciones en torno al ± 6% respecto a los publicados atendiendo a la condición ambiental y/o a la evolución constante que experimenta la tecnología LED. La potencia de la luminaria puede 
sufrir variaciones en torno al ± 7% respecto a los publicados atendiendo a la condición ambiental y/o a la evolución constante que experimenta la tecnología.

CONFIGURA TU LUMINARIA MERAK SXF

Modelo Difusor Cable Óptica Ta de color Potencia Equipo Regulación Protección Acabado Descripción

MERSXF Simon MERAK Istanium® LED, tamaño S, fijación lateral y post-top ø60 mm, cubierta plana

GTF Difusor de vidrio templado transparente plano inastillable IK09 

BTF Difusor de vidrio templado transparente plano inastillable IK10 máxima resistencia al impacto

0 Sin cable de instalación (0 m)

5 Con cable de instalación (5 m)

RG_ Óptica Vial Frontal Tipo G

RJ_ Óptica Vial Frontal Tipo J

RA_ Óptica Vial Extensiva Tipo A

RE_ Óptica Vial Extensiva Tipo E

SA_ Óptica Simétrica Tipo A

SB_ Óptica Simétrica Tipo B

RF_ Óptica Vial Frontal Tipo F

RW_ Óptica Vial Amplia

 NDL Luz de día neutra – 4.000 K

 WDL Luz de día cálida – 3.000 K

 SDL Luz de día suave – 2.700 K

_16W350 16 W 350 mA              2.550 lm @ 4.000 K

_24W530 24 W 530 mA              3.630 lm @ 4.000 K

_32W700 32 W 700 mA              4.520 lm @ 4.000 K

_36W530 36 W 530 mA              5.300 lm @ 4.000 K

_49W700 49 W 700 mA 6.560 lm @ 4.000 K

_75W_1K 75 W 1.050 mA 8.730 lm @ 4.000 K

_81W700 81 W 700 mA 10.650 lm @ 4.000 K

_97W700 97 W 700 mA 12.690 lm @ 4.000 K

IA23_ Equipo electrónico a 230 VAC 50 / 60 Hz, protección estándar contra sobretensiones 6 kV

IA23S Equipo electrónico a 230 VAC 50 / 60 Hz, protección adicional contra sobretensiones 10 kV

2N-_ Regulación sin línea de mando (autorregulación)

2N+_ Regulación con línea de mando

1N__ Sin regulación (on/off)

CAD_ Regulación Flujo desde Cabecera (Regulador cuadro eléctrico)

1-10 Regulación mediante entrada protocolo 1.10V

DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

C1 Protección eléctrica de la luminaria Clase 1

C2 Protección eléctrica de la luminaria Clase 2

GYDECO Acabado estándar Simon Gris Decorativo

****** Acabado colores Simon (ver pagina 514)

****** Acabado colores carta RAL Classic

REFERENCIAS BASE

Potencia Corriente Configuración Código de pedido

16 W 350 mA MERSXFBTF0RJ_NDL_16W350IA23_1N__C1GYDECO 243-000222013

24 W 530 mA MERSXFBTF0RJ_NDL_24W530IA23_1N__C1GYDECO 243-000220013

32 W 700 mA MERSXFBTF0RJ_NDL_32W700IA23_1N__C1GYDECO 243-000183013

36 W 530 mA MERSXFBTF0RJ_NDL_36W530IA23_1N__C1GYDECO 243-000219013

49 W 700 mA MERSXFBTF0RJ_NDL_49W700IA23_1N__C1GYDECO 243-000186013

75 W 1.050 mA MERSXFBTF0RJ_NDL_75W_1KIA23_1N__C1GYDECO 243-000441013

81 W 700 mA MERSXFBTF0RJ_NDL_81W700IA23_1N__C1GYDECO 243-000189013

97 W 700 mA MERSXFBTF0RJ_NDL_97W700IA23_1N__C1GYDECO 243-000963013
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CIL
Columna funcional Simon CIL, de hasta 7 m de altura, 
cilíndrica, y fijación para luminaria en punta.

EN 40-5

C
IL

ACABADOS
Fuste Galvanizado

Colores Simon (Pintado Estándar / Pintado Frente Marítimo)
Colores carta RAL (Pintado Estándar / Pintado Frente Marítimo)

NORMAS Y CERTIFICADOS
Soporte según NORMA EN 40-5

Columna funcional Simon CIL, de hasta 7 m de altura, cilíndrica, y fijación para luminaria en punta.
Placa de asiento embutida y fuste fabricados en chapa de acero al carbono de calidad S235JR.
Puerta de registro enrasada con refuerzo interior.
Fijación en punta de la luminaria por manguito cilíndrico de Ø60 mm x 100 mm.
Índice de protección IP3X. Para conseguir IP44 es necesario utilizar caja de conexiones interna, no suministrada.
Acabado galvanizado por inmersión en caliente. Posibilidad de acabados carta Simon y carta RAL, así como otros acabados de protección.
Se suministra con pernos de anclaje, plantilla y doble tuerca para nivelar la base. Luminarias no incluidas.
Columna con certificado de constancia de prestaciones CE.
Luminarias recomendadas: NATH LXF, NATH MXF, NATH SXF, ALTAIR IXF, ALTAIR IYF, MERAK SXF, MERAK SYF, HYDRA y SKAT.

SISTEMAS DE FIJACIÓN

Fijación luminaria En punta por terminal cilíndrico de Ø60 mm x 100 mm

Observaciones Se suministra con pernos de anclaje y plantilla.
Luminarias no incluidas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MATERIALES
IP IP3X. Para conseguir IP44 es necesario utilizar caja 

de conexiones interna con IP44 (no suministrada en la columna).

Fuste Cilíndrico

Puerta de registro Enrasada con refuerzo interior

Construcción Soporte fabricado en un solo tramo

Fuste Chapa de acero al carbono de calidad S235JR

Placa de asiento Chapa plana de acero de calidad S235JR embutida

INFORMACIÓN TÉCNICA* (Unidades en mm)

H

D

d
E

Y
Z

X A

B

M

L

Altura Diámetro Manguito Espesor Puerta Placa de asiento Pernos Código

H Ø D Ø d E X Y Z A B M x L

3.000 100 60 3 80 135 385 185 250 M14x350 CIL30100

3.500 100 60 3 80 135 385 185 250 M14x350 CIL35100

4.000 100 60 3 80 135 385 215 300 M16x500 CIL40100

5.000 100 60 3 80 135 385 215 300 M16x500 CIL50100

6.000 127 60 3 100 300 550 215 300 M18x500 CIL60127

7.000 127 60 3 100 300 550 285 400 M20x500 CIL70127

* Otras medidas o configuraciones a consultar
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150 SIMON LIGHTING, S.A.

SOPORTES BRAZOS Y BRIDAS PARA COLUMNAS

REFERENCIAS BASE

DESCRIPCIÓN ACABADOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Brazo final a columna
Troncocónicas o cilíndricas
Ø 60 mm 5°

GY9007
GY9006
DGCLASS
GYDECO
GYTECH
WH9010

50-33950
50-33960
50-33970
50-33550
50-33560
50-33570

ALF2 COLUMN D60/5° GY9007

ALF2 COLUMN D60/5° GY9006

ALF2 COLUMN D60/5° DGCLASS

ALF2 COLUMN D60/5° GYDECO

ALF2 COLUMN D60/5° GYTECH

ALF2 COLUMN D60/5° WH9010

Brazo final a columna
Troncocónicas o cilíndricas
Ø 76 mm 5°

GY9007
GY9006
DGCLASS
GYDECO
GYTECH
WH9010

50-33956
50-33966
50-33976
50-33556
50-33566
50-33576

ALF2 COLUMN D76/5° GY9007

ALF2 COLUMN D76/5° GY9006

ALF2 COLUMN D76/5° DGCLASS

ALF2 COLUMN D76/5° GYDECO

ALF2 COLUMN D76/5° GYTECH

ALF2 COLUMN D76/5° WH9010

Brazo doble final a columna
Troncocónicas o cilíndricas
Ø 60 mm 5°

GY9007
GY9006
DGCLASS
GYDECO
GYTECH
WH9010

50-33954
50-33964
50-33974
50-33554
50-33564
50-33574

ALF2 DOUBLE COLUMN D60/5° GY9007

ALF2 DOUBLE COLUMN D60/5° GY9006

ALF2 DOUBLE COLUMN D60/5° DGCLASS

ALF2 DOUBLE COLUMN D60/5° GYDECO

ALF2 DOUBLE COLUMN D60/5° GYTECH

ALF2 DOUBLE COLUMN D60/5° WH9010

Brazo doble final a columna
Troncocónicas o cilíndricas
Ø 76 mm 5°

GY9007
GY9006
DGCLASS
GYDECO
GYTECH
WH9010

50-33957
50-33967
50-33977
50-33857
50-33867
50-33877

ALF2 DOUBLE COLUMN D76/5° GY9007

ALF2 DOUBLE COLUMN D76/5° GY9006

ALF2 DOUBLE COLUMN D76/5° DGCLASS

ALF2 DOUBLE COLUMN D76/5° GYDECO

ALF2 DOUBLE COLUMN D76/5° GYTECH

ALF2 DOUBLE COLUMN D76/5° WH9010

Brazo adaptación a pared
Troncocónicas o cilíndricas
Ø 60 mm 15°
(instalación 3 tornillos)

GY9007
GY9006
DGCLASS
GYDECO
GYTECH
WH9010

50-33951
50-33961
50-33971
50-33851
50-33861
50-33871

ALF2 WALL D60 GY9007

ALF2 WALL D60 GY9006

ALF2 WALL D60 DGCLASS

ALF2 WALL D60 GYDECO

ALF2 WALL D60 GYTECH

ALF2 WALL D60 WH9010

FICHA TÉCNICA

ACABADO

estándar: GY9007 – gris RAL9007 –

GY9006 – gris RAL9006 –

DGCLASS – gris oscuro arenado forja –

GYDECO

GYTECH

WH9010

consultar: especial y RAL bajo demanda

Materiales

Brazo:

fundición de aluminio inyectado.

Acabado

Pintado.

Instalación

Para terminación en columna 

troncocónica o cilíndrica en Ø60 o Ø76.

Fijación luminaria

Fijación lateral: 

manguito Ø60 mm.

Observaciones

Ángulo de inclinación 5° para los brazos 

a columna.

Ángulo de inclinación 15° para el brazo a 

pared.

Recomendado para luminaria ALYA LA.

Accesorio para fijación de luminaria a final de columna / 
adaptación a pared, urbano decorativo.

50-33950 / 50-33956
(referencias para acabado 

GY9007, para otros acabados 
ver Referencias del Porgrama 

Básico)

BRAZO DOBLE FINAL A 

COLUMNA

BRAZO FINAL A 

COLUMNA

BRAZO ADAPTACIÓN 

A PARED

50-33954 / 50-33957
(referencias para acabado 

GY9007, para otros acabados 
ver Referencias del Porgrama 

Básico)

50-33951
(referencias para acabado 

GY9007, para otros acabados 
ver Referencias del Porgrama 

Básico)Im
p
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s
o
: 
2
0
1
3
-0
4
-1
0

ALF2



 



Silla con listones de madera tropical y patas de fundición de aluminio anodizado de 700 mm de longitud.

MODO10-0700

Revision: 01 - 12/04/2017
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Banco con listones de madera tropical y patas de fundición de aluminio anodizado de 1800 mm de longitud.

MODO10-1800

Revision: 01 - 13/04/2017
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Papelera modelo Tramontana con cubeta abatible en chapa de acero, galvanizada y pintada en oxirón negro forja.

C-23F-CH

Revision: 01 - 19/06/2018
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Fuente apta para descapacitados modelo Minus simple.

V-102M

Revision: 01 - 10/08/2017

O
12 260

16
0

447

200

80
6

30
0

74
4

5

63
7

100

397

Desagüe: Para conexión tubo de plástico flexible de O25x20 mm,



  
Tel. 902 555 910

  comercial@happyludic.com
  www.happyludic.com

M.L. Tanca Cylinder d'acer
galvanitzat (h=85cm)

  REF. PPT016-85

CARACTERÍSTIQUES
- Tanca perimetral per millorar la seguretat dels parcs
infantils ubicats en espais públics.
- Fabricada en acer galvanitzat banyat.
- Platina inferior de 200 x 8 de base.
- Barilla superior d'acer de 8 mm de diàmetre.
- Formada per tubs de 85 cm d'alçada.
- Fabricat per Happyludic, producte de proximitat KM.

0

INSTAL·LACIÓ
S'entrega amb les corresponents instruccions de muntatge.
Si requereixen d'el servei d'instal·lació, Happyludic disposa de
tècnics-instal·ladors propis.

DIMENSIONS (AL x Ø)
850 x 80 mm (pals verticals)
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA 
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ANNEX 7. ESTUDIS LUMÍNICS 



Fecha 24/01/2022

IGUALADA-Plaça Crist



IGUALADA-Plaça Crist

Observaciones preliminares

Indicaciones para planificación:

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta 

escenas de luz ni sus estados de atenuación.



IGUALADA-Plaça Crist

Contenido
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Lista de luminarias
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59752 lm

Φtotal

416.0 W

Ptotal

143.6 lm/W

Rendimiento lumínico

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

12 SIMON - 147.8 lm/W3547 lm24.0 WMerak SXF Óptica RJ_ 3000 K 24W a 350 mA

4 SIMON - 134.3 lm/W4297 lm32.0 WMerak SXF Óptica RJ_ 3000 K 32W a 700 mA
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Ficha de producto
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SIMON Merak SXF Óptica RJ_ 3000 K 24W a 350 mA

N° de artículo -

P 24.0 W

ΦLámpara 3550 lm

ΦLuminaria 3547 lm

η 99.93 %

Rendimiento

lumínico

147.8 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70

SIMON Merak SXF . Luminaria exterior Decorativa con instalación 
Post-Top y lateral Ø 60, de fijación lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm 
en función del adaptador, ajustable de -10º a +15º para 
compensación negativa en báculos y brazos murales, y fijación post-
top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, ajustable de 
0º a +10º. Cubierta plana con sistema de refrigeración interno de los 
LEDs en forma de panal, sin aletas visibles, difusor de vidrio 
transparente plano de 6mm de espesor para facilitar su limpieza y 
atenúa la radiación UV en las ópticas. Reflector troncopiramidal 
antideslumbramiento, matizado con recuperación de flujo.

Características técnicas:
- Óptica RJ_.
- CCT LED 3000 K.
- CRI > 70.
- IP66. IK10.

Nota: La fotometría puede sufrir variaciones del ± 6 % del flujo.

Certificaciones:

CDL polar
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Ficha de producto
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SIMON Merak SXF Óptica RJ_ 3000 K 24W a 350 mA

UNE-EN 60598-1 / UNE-EN 60598-2-3 / UNE-EN 62471:2009 / UNE-
EN 62031
UNE-EN 61347-2-13 / UNE-EN 62384 / UNE-EN 61000-2-3 / UNE-EN 

61000-3-3
UNE-EN 55015 / UNE-EN 61547

Conforme a las directivas:

UNE-EN 62493 / UNE-EN 50581.
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SIMON Merak SXF Óptica RJ_ 3000 K 32W a 700 mA

N° de artículo -

P 32.0 W

ΦLámpara 4300 lm

ΦLuminaria 4297 lm

η 99.93 %

Rendimiento

lumínico

134.3 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70

SIMON Merak SXF . Luminaria exterior Decorativa con instalación 
Post-Top y lateral Ø 60, de fijación lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm 
en función del adaptador, ajustable de -10º a +15º para 
compensación negativa en báculos y brazos murales, y fijación post-
top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, ajustable de 
0º a +10º. Cubierta plana con sistema de refrigeración interno de los 
LEDs en forma de panal, sin aletas visibles, difusor de vidrio 
transparente plano de 6mm de espesor para facilitar su limpieza y 
atenúa la radiación UV en las ópticas. Reflector troncopiramidal 
antideslumbramiento, matizado con recuperación de flujo.

Características técnicas:
- Óptica RJ_.
- CCT LED 3000 K.
- CRI > 70.
- IP66. IK10.

Nota: La fotometría puede sufrir variaciones del ± 6 % del flujo.

Certificaciones:

CDL polar
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Ficha de producto
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SIMON Merak SXF Óptica RJ_ 3000 K 32W a 700 mA

UNE-EN 60598-1 / UNE-EN 60598-2-3 / UNE-EN 62471:2009 / UNE-
EN 62031
UNE-EN 61347-2-13 / UNE-EN 62384 / UNE-EN 61000-2-3 / UNE-EN 

61000-3-3
UNE-EN 55015 / UNE-EN 61547

Conforme a las directivas:

UNE-EN 62493 / UNE-EN 50581.
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Terreno 1 

Plano de situación de luminarias
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Terreno 1

Plano de situación de luminarias
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Fabricante SIMON

N° de artículo -

Nombre del artículo Merak SXF Óptica RJ_ 
3000 K 24W a 350 
mA

Luminarias individuales

X Y Altura de 

montaje

Luminaria

445.882 m 369.708 m 5.000 m 3

454.617 m 359.543 m 5.000 m 4

437.656 m 359.376 m 5.000 m 5

426.259 m 346.679 m 5.000 m 6

432.493 m 339.187 m 5.000 m 7

445.772 m 350.160 m 5.000 m 8

437.407 m 359.798 m 5.000 m 9

425.735 m 347.025 m 5.000 m 10

432.196 m 339.589 m 5.000 m 11

445.245 m 350.711 m 5.000 m 12

409.471 m 345.478 m 5.000 m 13

420.704 m 332.349 m 5.000 m 14
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Terreno 1

Plano de situación de luminarias
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Fabricante SIMON

N° de artículo -

Nombre del artículo Merak SXF Óptica RJ_ 
3000 K 32W a 700 
mA

Luminarias individuales

X Y Altura de 

montaje

Luminaria

420.058 m 354.874 m 4.000 m 1

432.762 m 365.480 m 4.000 m 2

449.055 m 343.166 m 5.000 m 15

434.465 m 331.503 m 5.000 m 16
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Terreno 1

Lista de luminarias
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59752 lm

Φtotal

416.0 W

Ptotal

143.6 lm/W

Rendimiento lumínico

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

12 SIMON - 147.8 lm/W3547 lm24.0 WMerak SXF Óptica RJ_ 3000 K 24W a 350 mA

4 SIMON - 134.3 lm/W4297 lm32.0 WMerak SXF Óptica RJ_ 3000 K 32W a 700 mA
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Terreno 1 

Objetos de cálculo
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Terreno 1 

Objetos de cálculo
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Objetos de resultado de superficies

Propiedades ∅ mín máx g1 g2 Índice

Objeto de resultado de superficies 1

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m

31.5 lx 9.83 lx 85.7 lx 0.31 0.11 S1

Objeto de resultado de superficies 1

Densidad lumínica

Altura: 0.000 m

2.00 cd/m² 0.63 cd/m² 5.45 cd/m² 0.32 0.12 S1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Terreno 1 

Objeto de resultado de superficies 1
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Objeto de resultado de superficies 1
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Altura: 0.000 m

31.5 lx 9.83 lx 85.7 lx 0.31 0.11 S1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Terreno 1 

Objeto de resultado de superficies 1
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Propiedades ∅ mín máx g1 g2 Índice

Objeto de resultado de superficies 1
Densidad lumínica

Altura: 0.000 m

2.00 cd/m² 0.63 cd/m² 5.45 cd/m² 0.32 0.12 S1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA 
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ÍNDEX PROPOSTA JOCS INFANTILS 
 

8.1 PROPOSTA GRÀFICA 

8.2 FITXES JOCS INFANTILS 

8.3 PRESSUPOST 

 
 
Tot i que dins l’objecte del projecte no es troba el subministre de jocs infantils, a l’hora de fer la 
proposta del conjunt de la plaça, i a fi efecte de dimensionar i ubicar les àrees destinades als 
jocs infantils, s’ha tingut en compte una proposta de jocs infantils, que és la que adjuntem 
seguidament en aquest annex. 
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Preparing a square pit

 • Dimensions: 210 x 210 cm

 • Depth: 73 cm

 • On cohesive soil, a vertical recess should be possible in a 

short time. On non-cohesive or loose soils, an angle of 

slope should be maintained to prevent subsequent slipping 

of the edges.

Floor plan / top view

Suitable Kids Tramp models

 • Art. 97510: Kids Tramp “Kindergarten XL”

 • Art. 97112: Kids Tramp “Kindergarten Loop XL”

 • Art. 97500: Kids Tramp “Playground XL“

 • Art. 97012: Kids Tramp “Playground Loop XL”

 • Art. 97500B: Kids Tramp “Playground XL”+ special coating

 • Art. 97012B: Kids Tramp “Playground Loop XL”+ special coating

Installation of a Kids Tramp 2 m — with concrete bedding



Eurotramp - Trampoline Kurt Hack GmbH 2
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Attention: the Kids Tramp may only be installed on a flat surface 

and under no circumstances on a mound, incline or slope edge.

Profile diagram

Required material

 • 0,75 m3 lean reinforced concrete

 • 8x 40/40/22 cm reinforced concrete L blocks, mitre cut

 • 12x 40/40/22 cm reinforced concrete L blocks

 • 0,10 m3 washed gravel 16 – 32 mm

 • 0,10 m3 grit 2 – 5 mm

Pit preparation

 • Place the reinforced concrete L blocks with external 

dimensions measuring 200 x 200 cm on a lean concrete 

in the pit. The top edge of the reinforced concrete L blocks 

should be 31 cm below the ground level.

 • After installing the concrete support, fill the gap between 

the reinforced concrete L blocks with washed gravel (16/32 

mm) to a depth of 12 cm.

 • Once preparations are complete, the Kids Tramp can 

be placed on the reinforced concrete L blocks. Fill the 

remaining cavities between the equipment and the 

existing ground with 2 – 5 mm grit.

 • Add humus to the top 5 – 10 cm to create a seamless 

transition to the existing ground. 

 • Drainage must be added to cohesive (impermeable) soil. 

The pit must be dug 15 cm deeper and a drainage pipe 

fitted which can be connected to an appropriate outflow 

(e.g. sewerage system).

 • Then compact 15 cm of frost protection and and base 

layer/gravel mix across the entire surface and then apply 

the concrete layer (reinforced).
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Multijoc de robinia "Yuruá"   REF. PMR8170

EDAT
d'1 a 8 anys

CARACTERÍSTIQUES
- Compost per una petita plataforma a 2 altures, un tobogan, una
politja amb una galleda i 2 panells interactius amb jocs.
El material que s'utilitza per a l'estructura i els panells és el tronc de
robínia (acàcia) sense retocar la seva forma original, de manera que
s'aconsegueixen jocs únics. La robinia és una fusta molt apreciada
per la seva resistència i no requereix cap tipus de tractament químic
per mantenir-la en bon estat.

- Certificat segons la normativa europea EN-1176

INSTAL·LACIÓ
S'entrega amb les corresponents instruccions de muntatge. Si
requereixen de servei d'instal·lació, Happyludic disposa de tècnics-
instal·ladors propis.

DIMENSIONS (L x AL x A)
4.000 x 3.300 x 3.380 mm

ALÇADA DE CAIGUDA
900 mm
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Tel. 902 555 910
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Balancí de robinia "Yorta"   REF. PMR8180

EDAT
De 3 a 12 anys

CARACTERÍSTIQUES
- Capacitat per a varis nens.
- Balancí fabricat artesanalment.
El material que s'utilitza per a l'estructura i els panells és el tronc de
robínia (acàcia) sense retocar la seva forma original, de manera que
s'aconsegueixen jocs únics. La robinia és una fusta molt apreciada
per la seva resistència i no requereix cap tipus de tractament químic
per mantenir-la en bon estat.

- Certificat segons la normativa europea EN-1176

INSTAL·LACIÓ
S'entrega amb les corresponents instruccions de muntatge. Si
requereixen de servei d'instal·lació, Happyludic disposa de tècnics-
instal·ladors propis.

DIMENSIONS (L x AL x A)
900 x 380 x 900 mm

ALÇADA DE CAIGUDA
380 mm

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Dimensions: 45 x 45 cm

Safety zone: 350 x 350 cm

Safety zone area 9 m²

Overall height  31 cm

Free fall height 31 cm

Amount of users 1

Product complies with EN 1176-1:2017-12 YES

Availability of spare parts YES

Age range 1-12

INFORMATION ABOUT THE PRODUCT

4015

SOCIALIZING

According to PN-EN 1176-1:2017-12 norm, the product requires applying a safety surface according to the 

product's free fall height.



MATERIALS:

4015

SCALE 1:50

SOLID CONSTRUCTION 
MADE OF BLACK STEEL 
IS235JR, CLEANED THE 
SANDBLASTING PROCESS

PLATES OF THE WALLS MADE 
OF COLORFUL TRIPLE 
LAYERED18 MM HDPE 
POLYETHYLENE 



REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA
ANNEX 08. JOCS INFANTILS

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ANNEX 08. JOCS INFANTILS
Capítol 01  JOCS INFANTILS

1 FQABZA06 u JOC INFANTIL DE FUSTA ROBINIA 'YURUÁ', DE REFERÈNCIA PMR8170, DE LA CASA HAPPYLUDIC, O
EQUIVALENT. COMPOST PER UNA PETITA PLATAFORMA A DUES ALTURES, UN TOBOGAN, UNA
POLITJA AMB GALLEDA I DOS PANELLS INTERACTIUS AMB JOCS. AMB FONAMENTACIÓ. Inclou
accessoris per ancoratge.  Totalment instal.lat i homologat. Certificat segons la normativa europea EN-1176

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FQABZA02 u Subministrament i instal.lació de llit elàstic ´´PLAYGROUND LOOP X´´, model 97012B + E97512,
EUROTRAMP, per a ús exterior, amb bastidor i xassís d'acer galvanitzat en calent i amb teixit amb filferro d'acer
reforçat i estructura de 200x200cm, 30cm d'alt. Àrea de salt de 156x156cm amb un diàmetre de 149cm, amb les
seves 56 molles d'acer amb recorbiment per millorar la seva resistècnia a l'abrasió, inclòs el protector perimetral
de cautxú de color a definir, i el paviment de cautxú al volntant del llit de 40+10 EPDM. Inclou obra civil per la
formació del fossat soterrat, segons plànols de detall, per rebre'l. Totalment instal.lat i homologat per a zones de
jocs infantils públiques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FQABZA05 u JOC BALANCÍ DE FUSTA DE ROBINIA PER A VARIS NENS, MODEL YORTA, DE LA CASA HAPPYLUDIC,
O EQUIVALENT, AMB FONAMENTACIÓ. Inclou accessoris per ancoratge. Totalment instal.lat i homologat.
Certificat segons la normativa europea EN-1176

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FQABZA04 u JOC GIRATORI , DE REFERÈNCIA 4015 BUGLO, DE LA CASA HAPPYLUDIC, O EQUIVALENT, AMB
FONAMENTACIÓ. Inclou accessoris per ancoratge. Totalment instal.lat i homologat. Certificat segons la
normativa europea EN-1176

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA
ANNEX 08. JOCS INFANTILS

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost ANNEX 08. JOCS INFANTILS

Capítol 01 JOCS INFANTILS

1 FQABZA06 u JOC INFANTIL DE FUSTA ROBINIA 'YURUÁ', DE REFERÈNCIA
PMR8170, DE LA CASA HAPPYLUDIC, O EQUIVALENT. COMPOST
PER UNA PETITA PLATAFORMA A DUES ALTURES, UN
TOBOGAN, UNA POLITJA AMB GALLEDA I DOS PANELLS
INTERACTIUS AMB JOCS. AMB FONAMENTACIÓ. Inclou
accessoris per ancoratge. Totalment instal.lat i homologat. Certificat
segons la normativa europea EN-1176

(P - 4)

9.400,00 1,000 9.400,00

2 FQABZA02 u Subministrament i instal.lació de llit elàstic ´´PLAYGROUND LOOP
X´´, model 97012B + E97512, EUROTRAMP, per a ús exterior, amb
bastidor i xassís d'acer galvanitzat en calent i amb teixit amb filferro
d'acer reforçat i estructura de 200x200cm, 30cm d'alt. Àrea de salt de
156x156cm amb un diàmetre de 149cm, amb les seves 56 molles
d'acer amb recorbiment per millorar la seva resistècnia a l'abrasió,
inclòs el protector perimetral de cautxú de color a definir, i el paviment
de cautxú al volntant del llit de 40+10 EPDM. Inclou obra civil per la
formació del fossat soterrat, segons plànols de detall, per rebre'l.
Totalment instal.lat i homologat per a zones de jocs infantils públiques.

(P - 1)

3.549,00 1,000 3.549,00

3 FQABZA05 u JOC BALANCÍ DE FUSTA DE ROBINIA PER A VARIS NENS, MODEL
YORTA, DE LA CASA HAPPYLUDIC, O EQUIVALENT, AMB
FONAMENTACIÓ. Inclou accessoris per ancoratge. Totalment
instal.lat i homologat. Certificat segons la normativa europea EN-1176
(P - 3)

1.978,00 1,000 1.978,00

4 FQABZA04 u JOC GIRATORI , DE REFERÈNCIA 4015 BUGLO, DE LA CASA
HAPPYLUDIC, O EQUIVALENT, AMB FONAMENTACIÓ. Inclou
accessoris per ancoratge. Totalment instal.lat i homologat. Certificat
segons la normativa europea EN-1176

(P - 2)

620,00 1,000 620,00

TOTAL Capítol 01.01 15.547,00

EUR



REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA
ANNEX 08. JOCS INFANTILS

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  JOCS INFANTILS 15.547,00

Obra 01 Pressupost ANNEX 08. JOCS INFANTILS 15.547,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15.547,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ANNEX 08. JOCS INFANTILS 15.547,00

15.547,00

euros



REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA
ANNEX 08. JOCS INFANTILS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 15.547,00

Subtotal 15.547,00

21 % IVA SOBRE 15.547,00................................................................................................. 3.264,87

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 18.811,87

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DIVUIT MIL VUIT-CENTS ONZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS )
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1 AMIDAMENTS 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 1813
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS

1 F21QZA01 m Retirada de banc lineal d'acer, de fins a 60cm d'amplada i 120cm de desenvolupament,amb suports verticals
cada 100cm com a màxim, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E.1.1 T
2 BANC METALIC LINEAL 16,600 16,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,600

2 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E.1.2 T
2 BANCS NEO CLASSICS 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 CADIRES 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 BANCS SENSE RESPATLLER 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

3 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E.1.3 T
2 PILONES 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E.1.4 T
2 PAPERERES 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 L21QZA02 u Retirada de senyal vertical i desmuntatge de pal de suport, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. inlcou aplec per a posterior utilització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E.1.5 T
2 SENYALS AMB SUPORT 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 L21BZA08 u Desmuntatge de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals,
superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. inlou aplec per a posterior utilització.

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E.1.5 T
2 SENYALS SENSE SUPORT 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 F216ZA03 m Enderroc de tanca de fusta de 60cm d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E.1.6 T ml ut
2 TANCA DE FUSTA 11,300 2,000 22,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,600

8 F21BZA04 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E.1.7 T UT ML
2 TANCA METALICA 2,000 1,900 3,800 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

9 L21QZA05 u Retirada de joc per a infants tipus molla i acopi per a posterior reutilització, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E.1.8 T
2 MOLLES 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 P21Q1-HBNB u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 5 m, com a
màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E.1.8 T
2 TOBOGAN I CASETA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 F21QBB01 u Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i
la runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E.1.9 T
2 FONT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 L21QZA07 u Desmuntatge i acopi per a posterior reutilització de desbribilador de peu, iinclòs el desmuntatge dels suports,
enderroc de fonamentació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. inlcou
treballs de desconnexió electrica.

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E.3 T
2 desfibrilador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 L21NZA09 u Desmuntatge per a posterior reutilització d'hidrant de reg 2'' de DN, amb mitjans manuals i desconnexió de les
xarxes de subministrament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. inclou aplec de material per a
posterior utilització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E.4 T
2 hidrant 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 F21H1453 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E.5 T
2 GLOBUS INTERIOR PLAÇA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 F21H1C53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E.5 T
2 FOCUS INTERIOR PLAÇA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 FANALS CARRER 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

16 M21BU020 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica mitjançant fressat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 PREVISIÓ 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

17 M21BU010 m2 Eliminació de marques vials amb pintura negra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 PREVISIÓ 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

18 L166ZA21 u Localització de serveis existents i clavegueres mitjançant cala de forma manual i/o mecànica, incloent rebliment i
piconatge posterior de terres  i càrrega manual de runa sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA

AMIDAMENTS Pàg.: 4

1 T
2 previsió enllumenat 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 previsió clavegueram i serveis 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

19 K24A3237 m3 Transport de materials a aplec o taller, amb camió de 5 t i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de
fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 senyals i suport 5,000 0,100 3,000 1,500 C#*D#*E#*F#
3 placa senyalització 2,000 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#
4 desfibrilitzador 0,600 0,200 2,000 0,240 C#*D#*E#*F#
5 hidrant 0,500 1,000 0,500 C#*D#*E#*F#
6 tobogan i caseta 3,000 3,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#
7 impervistos 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,240

Obra 01 PRESSUPOST 1813
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
Titol 3 02  ENDERROCS

1 F215ZA10 m2 Desmuntatge de trapa d'escombreries enrasada a terra, formada per marc perimetral metàlic abatible fixat a
prefaricat de formigó, safata metàlica de suport i peces de paviment d'acabat, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. inclou el desmuntatge i enderroc de tots els elements que el
composen.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E.6 T l a
2 trapes escombreries 1,500 1,600 2,400 C#*D#*E#*F#
3 1,500 1,600 2,400 C#*D#*E#*F#
4 2,400 1,900 4,560 C#*D#*E#*F#
5 2,400 1,900 4,560 C#*D#*E#*F#
6 4,800 1,900 9,120 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,840

2 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E.7 T ut
2 carrer Bisbe Robuster 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer Gaspar Camps 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 F21DZA11 m Demolició de reixa lineal de fosa o acer, d'amplaria màxima 30 cm, amb canal de suport, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E.7 T ut l

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA

AMIDAMENTS Pàg.: 5

2 carrer Josep Galtés 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer Gaspar Camps 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 interior plaça 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 F219ZA13 m2 Demolició de paviment continu de cautxú reciclat, de fins a 60mm de gruix, amb base de solera de formigó, de
fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E.8 T m2
2 zona de jocs intantils 235,000 235,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 235,000

5 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E.9 T m2
2 plaça costat Bisbe Robuster 91,000 91,000 C#*D#*E#*F#
3 plaça costat Josep Galtés 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 141,000

6 K219CC13 m2 Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E.9 T m2
2 carrer Bisbe Robuster 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 F219ZA14 m2 Demolició de paviment de peces prefabricades de formigó, de fins a 8 cm de gruix, col·locades sobre base de
formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E.10 T m2
2 interior plaça 342,000 342,000 C#*D#*E#*F#
3 zona costat Josep Galtés 102,000 102,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 444,000

8 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L
2 previsió 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

9 F2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA

AMIDAMENTS Pàg.: 6

1 E.11 T L A
2 pas costat edifici 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#
3 2,500 13,000 32,500 C#*D#*E#*F#
5 a dedudir previsió gruix 20cm -11,300 -11,300 C#*D#*E#*F#
6 a de ducir execució amb compressor -12,500 -12,500 C#*D#*E#*F#
8 base zona asfaltada 291,000 291,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 323,700

10 F2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E.11 T L A
2 previsio 2'0% pas costat edifici 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#
3 2,500 13,000 32,500 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" P -80,000 -45,200 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 11,300

11 F2194AE1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E.11 T L A
2 pas costat edifici 0,500 12,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 0,500 13,000 6,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

12 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E.13 T L
2 carrer Bisbe Robuster 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer Gaspar Camps 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,000

13 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E.12 T
2 carrer Bisbe Robuster 291,000 291,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 291,000

14 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E.12 T
2 pas elevat 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA

AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 49,000

15 F21DZA15 m Demolició d'escorcell metàlic, d'alçada màxima 15 cm, amb elements de suport, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega manual sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E.14 T ut L
2 1,000 11,600 11,600 C#*D#*E#*F#
3 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,600

16 F219ZA16 m Demolició d'escorcell de vorada de formigó col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E.15 T ut L
2 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

17 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E.16 T ut L
2 carrer Gaspar Camps 1,000 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer Bisbe Robuster 2,000 35,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,000

18 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E.17 T ut L
2 carrer Gaspar Camps 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

19 F214ZA17 m3 Enderroc de bancal de pedra artificial, a base de nucli de formigó armat revestit per dues cares amb peça de
pedra artificial, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E.19 T ut L A H
2 bancal interior plaça 1,000 32,000 1,200 0,700 26,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,880

20 E2135352 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica de runa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E.20 T ut L A H
2 muret interior plaça 1,000 22,000 0,300 0,500 3,300 C#*D#*E#*F#
3 fosat escombraries 4,000 2,000 0,200 0,500 0,800 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA

AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 4,100

21 E2131352 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica de runa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E.20 T ut L A H
2 muret interior plaça 1,000 22,000 0,600 0,400 5,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,280

22 F21QZA19 u Adaptació d'arqueta existent a nova cota de paviment, fins a màxim de 60x60x50cm, inclou enderroc de tapa,
tall i enderroc d'elements sobrants i adaptació d'arqueta, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E.21 T
2 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

23 F21DZA20 u Enderroc d'arqueta d'obra de mida màxima 50x50 cm, amb revestiment inclòs, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E.21 T
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

24 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L a
2 previsió 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 50,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

25 F213ZA18 m3 Enderroc d'estructures de mao, maçoneria o pedra, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L
2 previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

26 F21DMG02 m Demolició de pou de 70x30 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L
2 previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

27 E21D1122 m Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, sense solera, amb
compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA

AMIDAMENTS Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L
2 previsió 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

Obra 01 PRESSUPOST 1813
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES I ADEQUACIÓ DEL TERRENY

1 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2 H
2 àmbit actuació 1.264,000 0,050 63,200 C#*D#*E#*F#
3 sobre excavació zona pas vehicles 100,000 0,150 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,200

2 F2422020 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2 H
2 àmbit actuació 1.264,000 0,050 63,200 C#*D#*E#*F#
3 sobre excavació zona pas vehicles 100,000 0,150 15,000 C#*D#*E#*F#
4 reutilització 20% P -80,000 -62,560 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 15,640

3 F2261C0F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2 H
2 àmbit actuació 1.264,000 0,050 63,200 C#*D#*E#*F#
3 sobre excavació zona pas vehicles 100,000 0,150 15,000 C#*D#*E#*F#
4 reutilització 20% P -80,000 -62,560 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 15,640

4 K2255P70 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 contenidors EQUINORD T ut L A P
2 tipus A1 2,000 1,570 1,570 2,000 9,860 C#*D#*E#*F#
3 tipus H1 2,000 2,400 1,570 2,000 15,072 C#*D#*E#*F#
4 tipus H3 1,000 4,550 2,100 2,000 19,110 C#*D#*E#*F#
5 central hidràulica 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,042
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA

AMIDAMENTS Pàg.: 10

Obra 01 PRESSUPOST 1813
Capítol 05  PAVIMENTS

1 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 àmbit actuació 1.264,000 1.264,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.264,000

2 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 P01 548,000 0,050 27,400 C#*D#*E#*F#
3 P02 61,000 0,050 3,050 C#*D#*E#*F#
4 P03 25,000 0,050 1,250 C#*D#*E#*F#
5 P05 9,000 0,050 0,450 C#*D#*E#*F#
6 P06 73,000 0,050 3,650 C#*D#*E#*F#
7 P07 121,000 0,050 6,050 C#*D#*E#*F#
8 P08 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
9 P09 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

10 P10 5,000 0,050 0,250 C#*D#*E#*F#
11 INCREMENT BASE PAS VEHICLES 100,000 0,150 15,000 C#*D#*E#*F#
12 P11 68,000 0,050 3,400 C#*D#*E#*F#
13 P12 75,000 0,050 3,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,250

3 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 P01 263,000 0,150 39,450 C#*D#*E#*F#
3 P02 61,000 0,150 9,150 C#*D#*E#*F#
4 P03 25,000 0,150 3,750 C#*D#*E#*F#
5 P05 9,000 0,150 1,350 C#*D#*E#*F#
6 P06 73,000 0,150 10,950 C#*D#*E#*F#
7 P07 121,000 0,150 18,150 C#*D#*E#*F#
8 P08 7,000 0,150 1,050 C#*D#*E#*F#
9 P09 27,000 0,150 4,050 C#*D#*E#*F#

10 P10 5,000 0,150 0,750 C#*D#*E#*F#
11 P14 285,000 0,150 42,750 C#*D#*E#*F#
12 INCREMENT BASE PAS VEHICLES 100,000 0,050 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,400

4 F97Z1240 m Encofrat a una cara per a rigoles, amb fustes, d'una alçària <= 60 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 PREVISIÓ 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

4 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

5 G7J1AUV0 m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ''in situ'', amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10
mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 PREVISIÓ 50,000 0,300 15,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 F921ZA01 m3 Subbase de tot-u artificial, drenant Tmas 20mm (ZAD20) segons art 510 PG3 ZAD-20cm; grava 4/20mm, amb
estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 P04 54,000 0,200 10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,800

7 F7B451D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 P04 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#
3 P11 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#
4 P12 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
5 P13

TOTAL AMIDAMENT 197,000

8 E7A24M0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 PREVISIÓ CONTENIDORS

SOTERRATS
40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 40,000

9 F961APF7 m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 7 a 10x20 cm,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària i rejuntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 V02 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 27,500 55,000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

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

TOTAL AMIDAMENT 55,000

10 F961ZA01 m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 25x20 cm,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària i rejuntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#
4 1,000 10,600 10,600 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

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

TOTAL AMIDAMENT 41,800

11 F96AZA01 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 100 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 V04 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 223,000 223,000 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 223,000

12 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb un cantell biselat, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 V05 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000
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13 F965ZA02 m Vorada recta de formigó, doble capa, de 20x8 cm segons UNE 127340 ,amb cantell rom, tipus ´´vorada jardí
fiol´´ de la casa Pujol o equivalent, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 V06 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 SORRAL 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 10,600 21,200 C#*D#*E#*F#
4 SAULO 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 8,800 17,600 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

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

TOTAL AMIDAMENT 64,800

14 F9715G11 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 V.01 C Longitud Ample Alçada
2 45,000 0,300 0,150 2,025 C#*D#*E#*F#
3 8,000 0,300 0,150 0,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,385

15 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 V.01 C Longitud
2 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
3 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

16 F9H1XX03 m Remat de paviment asfàltic contra la rigola o vorada, amb aglomerat en calent tipus AC 11 surf BC50/70 D (D-8)
i granulat calcari, estès manualment i compactat, sense afectació de la base, de fins a 5 cms de gruix,
d'amplada inferior a 15cm, amb reg d'adherència. Inclou la part proporcional dels desplaçaments de la
maquinària.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 V.01 C Longitud
2 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
3 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

17 M9H113NA m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb
betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i
compactada manualment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 PREVISIÓ 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000
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18 M219UF63 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 PREVISIÓ 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

19 F9F5ZA01 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 10x10 cm i 8 cm de gruix, a base de combinació de
peces de 2 colors, tipus TERANA de la casa BREINCO o equivalent, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina. S'inclou anivellamenti col.locació de tapes de serveis.
Despecejament de paviment segons documentació gràfica de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P.01 C Unitats Longitud Ample
2 263,000 263,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 263,000

20 F9F5ZA02 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm de gruix, a base de combinació de
peces de 2 colors, tipus VULCANO de la casa BREINCO o equivalent, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina. S'inclou anivellamenti col.locació de tapes de serveis.
Despecejament de paviment segons documentació gràfica de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P.02 C Unitats Longitud Ample
2 61,000 61,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,000

21 F9F5ZA03 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 20x40 cm i 8 cm de gruix, a base de combinació de
peces de 2 colors, tipus VULCANO de la casa BREINCO o equivalent, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina. S'inclou anivellamenti col.locació de tapes de serveis.
Despecejament de paviment segons documentació gràfica de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P.03 C Unitats Longitud Ample
2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

22 F9F5ZA04 m2 Paviment drenant de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 10 cm de gruix, a base de
combinació de peces de 2 colors, tipus FILTRA de la casa BREINCO o equivalent, col·locat sobre llit de grava
de 3/8mm de 5cm de gruix, amb rebliment de junts amb grava de 3/8mm i comptactació del paviment acabat.
Despecejament de paviment segons documentació gràfica de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P.04 C Unitats Longitud Ample
2 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

23 F9F5ZA05 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 5 cm de gruix, a base de combinació de
peces de 2 colors, tipus VULCANO de la casa BREINCO o equivalent, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina. S'inclou anivellamenti col.locació de tapes de serveis.
Despecejament de paviment segons documentació gràfica de projecte.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P.05 C Unitats Longitud Ample
2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

24 F9F5ZA06 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 20x40 cm i 5 cm de gruix, a base de combinació de
peces de 2 colors, tipus VULCANO de la casa BREINCO o equivalent, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina. S'inclou anivellamenti col.locació de tapes de serveis.
Despecejament de paviment segons documentació gràfica de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P.06 C Unitats Longitud Ample
2 73,000 73,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,000

25 F9F5ZA07 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, a base de combinació de
peces de 2 colors, tipus VULCANO de la casa BREINCO o equivalent, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina. S'inclou anivellamenti col.locació de tapes de serveis.
Despecejament de paviment segons documentació gràfica de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P.07 C Unitats Longitud Ample
2 121,000 121,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 121,000

26 F9F5ZA08 m2 Paviment indicador tàctil amb botons, de peces de formigo de forma rectangular de 20x20 cm i 5 cm de gruix, a
base de combinació de peces de 2 colors, tipus VULCANO TACTILE WARNING de la casa BREINCO o
equivalent, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina. S'inclou
anivellamenti col.locació de tapes de serveis. Despecejament de paviment segons documentació gràfica de
projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P.08 C Unitats Longitud Ample
2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

27 F9F5ZA09 m2 Paviment indicador tàctil ratllat, de peces de formigo de forma rectangular de 20x20 cm i 5 cm de gruix, a base
de combinació de peces de 2 colors, tipus VULCANO TACTILE CROSSING de la casa BREINCO o equivalent,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina. S'inclou anivellamenti
col.locació de tapes de serveis. Despecejament de paviment segons documentació gràfica de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P.09 C Unitats Longitud Ample
2 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

28 F9E1ZA10 m2 Paviment de panot per a vorera nova i reparació de vorera existent, de morter gris de 20x20x2.5 cm ratllat, 4
pastilles o amb tacs, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter pastat 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland. Inclou adaptació i col·locació de les tapes de companyies.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 P.10 C Unitats Longitud Ample
2 PREVISIÓ 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

29 F9A1201J m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P.11 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 52,000 0,150 7,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,800

30 F9AQU210 m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments
per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P.12 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 75,000 0,400 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

31 F9A2ZA01 m3 Paviment de granulat de pedra granítica de grandària màxima 3 a 8 mm i cares trencades, amb estesa i
piconatge mecànics del material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P.13 C Unitats Longitud Ample Altura
2 escorcells 42,000 0,150 6,300 C#*D#*E#*F#
3 sota P4 54,000 0,050 2,700 C#*D#*E#*F#
4 juntes P4 54,000 0,250 0,100 1,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,350

32 F9G8CDAS m2 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm, de gruix, amb fibres sintètiques, escampat
des de camió, reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P14 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 285,000 285,000 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 285,000

33 F9GZ2524 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 4 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P14 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 4,000 6,500 26,000 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 17

Obra 01 PRESSUPOST 1813
Capítol 06  INSTAL.LACIONS I SERVEIS
Titol 3 01  SANEJAMENT

1 L166ZA32 u Localització, sectorització i adaptació de sanejament existent, mitjançant cala de forma manual i/o mecànica,
adapatació de xarxa actual i conexió a nova xarxa, incloent rebliment i piconatge posterior de terres i càrrega
manual de runa sobre contenidor. Inclou neteja i adaptació de les xarxes existents per a continutat del servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 circuits 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FDDZR002 u Desmuntatge de tapa i marc d'instal.lacions existents, encofrat perimetral i recol.locació de marc i tapa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 previsió 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 zona sorral 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 dren sorral 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 font 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 parterre 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 zona sauló 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 dren sauló 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
9 carrer Bisbe Robuster 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#

10 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
11 RASES 40X70 P -80,000 -45,600

TOTAL AMIDAMENT 11,400

4 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 zona sorral 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 dren sorral 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 font 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 parterre 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 zona sauló 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 dren sauló 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
9 carrer Bisbe Robuster 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#

10 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
11 RASES 40X50 P -20,000 -11,400
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AMIDAMENTS Pàg.: 18

TOTAL AMIDAMENT 45,600

5 F227500A m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 zona sorral 1,000 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#
3 dren sorral 1,000 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#
4 font 1,000 2,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#
5 parterre 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
6 zona sauló 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
7 1,000 5,000 0,400 2,000 C#*D#*E#*F#
8 dren sauló 1,000 8,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#
9 carrer Bisbe Robuster 2,000 7,000 0,400 5,600 C#*D#*E#*F#

10 2,000 2,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,800

6 F2285P0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 PREVISIÓ APORTACIÓ 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 E2225412 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 pou carrer Bisbe Robuster 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 conexió canals 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 FDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Carrer Bisbe Robuster 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FDD15229 m Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Carrer Bisbe Robuster 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

10 FDB27429 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m per a tub de
diàmetre 40 cm
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Carrer Bisbe Robuster 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FD5H8AC8 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 240 a 300 mm d'alçària, sense perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Carrer Bisbe Robuster 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer Josep Galtés 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 FD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Carrer Bisbe Robuster 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer Gaspar Camps 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 FD5Z9CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm, classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Carrer Bisbe Robuster 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer Gaspar Camps 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 FD5A1705 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=200 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 dren sorral 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 dren sauló 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

15 F7B451E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 dren sorral 1,000 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 dren sauló 1,000 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

16 FD7JC186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 zona sorral 0,000 6,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 dren sorral 0,000 10,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 font 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 parterre 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 zona sauló 0,000 4,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 0,000 5,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 dren sauló 0,000 8,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 carrer Bisbe Robuster 0,000 7,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

17 FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 zona sorral 0,000 6,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 dren sorral 0,000 10,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 font 0,000 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 parterre 0,000 4,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 zona sauló 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 0,000 5,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 dren sauló 0,000 8,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 carrer Bisbe Robuster 0,000 7,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 0,000 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

18 FD7JG146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 zona sorral 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 dren sorral 0,000 10,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 font 0,000 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 parterre 0,000 4,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 zona sauló 0,000 4,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 dren sauló 0,000 8,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 carrer Bisbe Robuster 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#

10 0,000 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

19 F31521G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 zona sorral 1,000 6,000 0,400 0,100 0,240 C#*D#*E#*F#
3 dren sorral 0,000 10,000 0,400 0,100 0,000 C#*D#*E#*F#
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4 font 1,000 2,000 0,400 0,100 0,080 C#*D#*E#*F#
5 parterre 1,000 4,000 0,400 0,100 0,160 C#*D#*E#*F#
6 zona sauló 1,000 4,000 0,400 0,100 0,160 C#*D#*E#*F#
7 1,000 5,000 0,400 0,100 0,200 C#*D#*E#*F#
8 dren sauló 0,000 8,000 0,400 0,100 0,000 C#*D#*E#*F#
9 carrer Bisbe Robuster 2,000 7,000 0,400 0,100 0,560 C#*D#*E#*F#

10 2,000 2,000 0,400 0,100 0,160 C#*D#*E#*F#
11 previsió 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,560

20 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 sorral 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 sauló 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

21 FDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 sorral 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 sauló 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

22 PPAUU015 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de connexió de la nova xarxa de sanejament de recollida de
pluvials a la xarxa existent (fins a 10 conexions en diferents punts de la xarxa), incloent passos, tall de tubs,
reconnexionat, tapat de forats,obertura i tancament de rases, tot el que sigui necessari per deixar la instal·lació
existent i la nova en correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1813
Capítol 06  INSTAL.LACIONS I SERVEIS
Titol 3 02  ENLLUMENAT
Titol 4 01  OBRA CIVIL

1 L166ZA33 u Localització, sectorització i adaptació de serveis d'enllumenat existents (desconexió de línies que queden sense
servei), mitjançant cala de forma manual i/o mecànica, incloent rebliment i piconatge posterior de terres i
càrrega manual de runa sobre contenido. Inclou adaptació de les xarxes existents per a continutat del servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 conexió a ramals existents 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000
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2 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 15,500 15,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 20,700 20,700 C#*D#*E#*F#
4 2,000 11,250 22,500 C#*D#*E#*F#
5 2,000 5,900 11,800 C#*D#*E#*F#
6 1,000 14,250 14,250 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,900 3,800 C#*D#*E#*F#
8 RASES 40X70 P -20,000 -17,710 PERORIGEN(

G1:G7,C8)

TOTAL AMIDAMENT 70,840

3 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 15,500 15,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 20,700 20,700 C#*D#*E#*F#
4 2,000 11,250 22,500 C#*D#*E#*F#
5 2,000 5,900 11,800 C#*D#*E#*F#
6 1,000 14,250 14,250 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,900 3,800 C#*D#*E#*F#
9 RASES 40X50 P -80,000 -70,840 PERORIGEN(

G1:G8,C9)

TOTAL AMIDAMENT 17,710

4 F227500A m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 15,500 0,400 6,200 C#*D#*E#*F#
3 1,000 20,700 0,400 8,280 C#*D#*E#*F#
4 2,000 11,250 0,400 9,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 5,900 0,400 4,720 C#*D#*E#*F#
6 1,000 14,250 0,400 5,700 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,900 0,400 1,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,420

5 F2285P0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 PREVISIÓ APORTACIÓ 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 FDG51311 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de
rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA

AMIDAMENTS Pàg.: 23

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 DERIVACIONS 0,000 15,500 0,000 C#*D#*E#*F#
3 0,000 20,700 0,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 11,250 22,500 C#*D#*E#*F#
5 2,000 5,900 11,800 C#*D#*E#*F#
6 0,000 14,250 0,000 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,900 3,800 C#*D#*E#*F#
8 Percentatge "A origen" P 20,000 7,620 PERORIGEN(

G1:G7,C8)

TOTAL AMIDAMENT 45,720

7 FDG52437 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 PRINCIPAL 1,000 15,500 15,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 20,700 20,700 C#*D#*E#*F#
4 0,000 11,250 0,000 C#*D#*E#*F#
5 0,000 5,900 0,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 14,250 14,250 C#*D#*E#*F#
7 0,000 1,900 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Percentatge "A origen" P 20,000 10,090 PERORIGEN(

G1:G7,C8)

TOTAL AMIDAMENT 60,540

8 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 PRINCIPAL 1,000 15,500 15,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 20,700 20,700 C#*D#*E#*F#
4 2,000 11,250 22,500 C#*D#*E#*F#
5 2,000 5,900 11,800 C#*D#*E#*F#
6 1,000 14,250 14,250 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,900 3,800 C#*D#*E#*F#
8 Percentatge "A origen" P 20,000 17,710 PERORIGEN(

G1:G7,C8)

TOTAL AMIDAMENT 106,260

9 FDKZ3154 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 B064U010 UT. Dau de formigó per columnes de 4 i 5m d'alçada, amb base de fundició, de 0,6x0,6x0,7 m., excavació, rebliment
i reposició.MOLT IMPORTANT =>La col·locació de dau i perns d'ancoratge seran a la profunditat suficient
perquè garanteixi que les cartel·les de les columnes restin encastades a paviment i per tant no vistes.Inclou
càrrega i transport de runes sobrants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 interior plaça 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 1813
Capítol 06  INSTAL.LACIONS I SERVEIS
Titol 3 02  ENLLUMENAT
Titol 4 02  LLUMINÀRIES, COLUMNES I SUPORTS

1 FHM1ZA11 u Subministrament i col.locació de columna cilíndrica model CIL de la casa Simon o equivalent, de 5 metres
d’alçada, a base de tub de de 100mm de diàmetre, i 3 mm d'espessor, acabat galvanitzat i pintat color gris
decoratiu tipus GYDECO, amb fuste de xapa d'acer al carboni, base platina xapa d'acer encastada, i porta de
registre enrasada, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 L1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 L2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 L3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 FHM1ZA12 u Subministrament i col.locació de columna cilíndrica model CIL de la casa Simon o equivalent, de 4 metres
d’alçada, a base de tub de de 100mm de diàmetre, i 3 mm d'espessor, acabat galvanitzat i pintat color gris
decoratiu tipus GYDECO, amb fuste de xapa d'acer al carboni, base platina xapa d'acer encastada, i porta de
registre enrasada, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 L4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FHN1ZA13 u Subministrament i instal.lació de llum LED de la casa Simon, model MERAK SXF, o equivalent, de 16 leds 32W,
òptica SA, temperatura de color 3000K, equip regulable 2N-, IP66, IK10, acabat pintat color GYDECO, amb
accessori per fixar lateralment i acoblat al suport.
Formada per lluminària decorativa Simon MERAK SXF o equivalent, amb fixació lateral, ajustable per
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compensació negativa en bàculs, i fixació post-top, coberta plana amb sistema de refrigeració intern dels LEDs
en forma de bresca, sense aletes visibles, difusor de vidre transparent pla, i equip electrònic. Classe I, índex de
protecció IP66. Índex de resistència l'impacte IK10. Tensió d'alimentació 230Vac / 50Hz. Dimensiones màximes
de 520x170x425 y obertura por 2 palanques sense eines.
Bloc lumínic format per grup òptic Istanium® i el grup elèctric, extraïble i actualiztable en una única peça, amb
accés superior i amb seccionador per a desconnexió automàtica. Òptica multi-array segons aplicació. Rendiment
LOR del 93% al 82%. FHS = 0%. Reflector tronco piramidal anti enlluernament, matisat amb recuperació de
flux.  Regulació 2N-.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FHN1ZA14 u Subministrament i instal.lació de llum LED de la casa Simon, model MERAK SXF, o equivalent, de 16 leds 24W,
òptica SA, temperatura de color 3000K, equip regulable 2N-, IP66, IK10, acabat pintat color GYDECO, amb
accessori per fixar lateralment i acoblat al suport.
Formada per lluminària decorativa Simon MERAK SXF o equivalent, amb fixació lateral, ajustable per
compensació negativa en bàculs, i fixació post-top, coberta plana amb sistema de refrigeració intern dels LEDs
en forma de bresca, sense aletes visibles, difusor de vidre transparent pla, i equip electrònic. Classe I, índex de
protecció IP66. Índex de resistència l'impacte IK10. Tensió d'alimentació 230Vac / 50Hz. Dimensiones màximes
de 520x170x425 y obertura por 2 palanques sense eines.
Bloc lumínic format per grup òptic Istanium® i el grup elèctric, extraïble i actualiztable en una única peça, amb
accés superior i amb seccionador per a desconnexió automàtica. Òptica multi-array segons aplicació. Rendiment
LOR del 93% al 82%. FHS = 0%. Reflector tronco piramidal anti enlluernament, matisat amb recuperació de
flux.  Regulació 2N-.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 1813
Capítol 06  INSTAL.LACIONS I SERVEIS
Titol 3 02  ENLLUMENAT
Titol 4 03  TUBS I CONDUCTORS

1 FG319554 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 PRINCIPAL 1,000 15,500 15,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 20,700 20,700 C#*D#*E#*F#
4 2,000 11,250 22,500 C#*D#*E#*F#
5 2,000 5,900 11,800 C#*D#*E#*F#
6 1,000 14,250 14,250 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,900 3,800 C#*D#*E#*F#
8 Percentatge "A origen" P 20,000 17,710 PERORIGEN(

G1:G7,C8)
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TOTAL AMIDAMENT 106,260

2 XPAUWA01 pa Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de la companyia, corresponent al punt de
connexio (escomesa) d'electricitat pel subministrament d'enllumenat , segons potencia de projecte, inclou
ampliació o modificació de quadre d'ennlumenat o realització de connexions punt a punt equivalents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PPAUWA02 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte legalització de la instal·lacio electrica d'instal.lació
d'ennlumenat, inclouent projecte, certificat final, tramitacio a entitat de control i industrial, incloent taxes
d'aquestes i tot el necessari per obtenir acta inspeccio favorable, i documentacio registrada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1813
Capítol 06  INSTAL.LACIONS I SERVEIS
Titol 3 02  ENLLUMENAT
Titol 4 04  ACCESSORIS

1 FG11U400 u Caixa de protecció d'una sortida tipus Sertsem o similar instal·lada a columna, amb fusibles de 6A inclosos per
protecció de lluminària  (a fase i neutre).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C ut/columna nº columnes Coef. per caix Alçada
2 A dintre columnes
3 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 FHT11132 u Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de cadmi, de 2 a 150 lux de sensibilitat, de preu alt, per a
125 V de tensió i fixat a la paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1813
Capítol 06  INSTAL.LACIONS I SERVEIS
Titol 3 02  ENLLUMENAT
Titol 4 05  ELEMENTS DE CONNEXIÓ I ALTRES

1 FGD1122E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm llargària de 14.6
mm de diàmetre, clavada a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 enllumenat plaça 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 BG32U003 ML Conductor de coure de designació 450/750V d'aïllament i 16mm2 de secció. De color verd-groc. Inclós terminal
de fixació de conductor a columna de semàfors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pujant des de pica a columna: C Unitats Longitud Longitud Alçada
2 Dintre de columnes 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 Nota:només les que tenen presa de

terra.

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST 1813
Capítol 06  INSTAL.LACIONS I SERVEIS
Titol 3 03  AIGUA POTABLE I REG
Titol 4 01  AIGUA POTABLE

1 L166ZA35 u Localització, sectorització i adaptació de xarxa d'aigua potable de font existent, mitjançant cala de forma manual
i/o mecànica, adapatació de xarxa actual i conexió a nova xarxa, incloent rebliment i piconatge posterior de
terres i càrrega manual de runa sobre contenidor. Inclou conexionat de la nova xarxa a la xarxa existent per a
donar continutat del servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FQ31ZA02 u Font per a exteriors d'acer, model V-102M de la casa FABREGAS o equivalent, amb suport de secció
rectangular 100x200 i cubeta rectangular 400x200mm, cos d'acer amb protecció antioxidant i pintura de
partícules metàl·liques ´´acabat martelé´´ i cubeta d'acer inoxidable 304, acabat satinat. Alçada superior de
cubeta 745mm i alçada lliure inferior per a mobilitat d'usuaris 635mm, amb aixeta temporitzada i reixa de
desguàs. Broc de llautó acabat cromat mat i pulsador model Presto. Regulador de pressió i control tmporitzat del
fluxe inclòs (inclòs vàlvula anti gelades). Inclou elements de fixació a base de paviment mitjançant cargols
metàlics inxoidables. Font adaptada per a persones amb mobilitat reduida, ancorada amb dau de formigó. Inclou
execució de dau de formigó, amb excavació i gestió de terres, muntatge de font i conexionat a xarxa d'aigua
potable. Totalment muntada i en fucionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1813
Capítol 06  INSTAL.LACIONS I SERVEIS
Titol 3 03  AIGUA POTABLE I REG
Titol 4 02  REG

1 L166ZA36 u Treballs necessaris per a la modificació de posició d'hidrant existent. Inclou localització, sectorització i adaptació
de xarxa contra incendis existent, mitjançant cala de forma manual i/o mecànica, adapatació de xarxa actual i
conexió a nova xarxa, incloent rebliment i piconatge posterior de terres i càrrega manual de runa sobre
contenidor. Inclou conexionat de la nova xarxa a la xarxa existent per a donar continutat del servei. Inlcou
desmuntatge d'hidrant existent, acopi i posterior muntatge. Inclou fonament de base, canonades de conexió i
petit material i accessoris. Inclòs proves de pressió i funcionament.Tot inclòs per deixar l'hidrant en servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 L166ZA37 u Treballs necessaris per a la modificació de posició de 4 arquetes d'aigua existents. Inclou localització,
sectorització i adaptació de xarxa d'aigua existent, mitjançant cala de forma manual i/o mecànica, adapatació de
xarxa actual i conexió a nova xarxa, incloent rebliment i piconatge posterior de terres i càrrega manual de runa
sobre contenidor. Inclou conexionat de la nova xarxa a la xarxa existent per a donar continutat del servei. Inlcou
desmuntatge de claus de pas, valvules i arquetes, tapes i bastiments, execució de noves arquetes, col.locació
de claus de pas i vàlvules, i tapes i bastiments d'arquetes. Inclou base formigó, canonades de conexió i petit
material i accessoris. Inclòs proves de pressió i funcionament.Tot inclòs per deixar la xarxa  en servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FJS1ZA01 u Capçal de reg, amb arqueta de100x60x40cm, format per un by-pass mestre, amb arqueta de 80x60x60cm,
reductor i filtres. Connectat al programador i a la xarxa elèctrica, i amb totes les claus de pas descrites en
l'esquema unifilar general. Filtre metal.lic d'anells de 120 mesh amb recobriment de poliester, de 1 1/2´´ de
connexió, amb dos manòmetres, inclou subministrament, transport, col.locació i muntage i part proporcional de
peces de connexió. Regulador de pressió de 1 1/2´´ amb sortida fixa de 3.5 atm, inclou subministrament,
transport, col.locació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Manòmetre de glicerina de 1´´ de
connexió, inclou subministrament, transport, col.locació i muntatge, i part proporcional de peces de connexió.
Inclou subministrament, transport, col·locació, muntatge i part proporcional de peces de connexió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FJSDZA02 u Estació de reg per boques de reg i goteig formada, amb arqueta de per 3 electrovàlvules, cada una amb arqueta
de 50x50x50cm amb regulador de cabal, 2 manometres, filtre metàl·lic d'anelles de 120 mesh, regulador de
pressió amb sortida fixa de 3,5 atmosferes, inclou subministrament, transport, col·locació i muntatge dins
d'arqueta, amb part proporcional de peces i accessoris de connexió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA

AMIDAMENTS Pàg.: 29

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarxa de reg C Unitats Longitud
2 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

6 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarxa de reg C Unitats Longitud Ample
2 60,000 0,400 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

7 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarxa de reg C Unitats Longitud
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 FFB28355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarxa de reg C Unitats Longitud
2 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

9 FFB27355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarxa de reg C Unitats Longitud
2 234,000 234,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 234,000

10 FJS5ZA01 m Passa tubs de polietilè de 160mm de diàmetre de doble paret. Inclou excavació, subministrament, transport i
col.locació i amb dau de recobriment de formigó H-150.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarxa de reg C Unitats Longitud
2 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000
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11 FJS517A1 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada
5 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarxa de reg C Unitats Longitud
2 475,000 475,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 475,000

12 FJS5A765 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33
cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarxa de reg C Unitats Longitud
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

13 FJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarxa de reg C Unitats Longitud
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 FJSAWA07 u Sistema de programació tipus TBOS o equivalent, format per caixa de connexió d'una estació, un solenoide
d'impuls per a la electrovalvula. Inclou subministrament, transport, colocació i muntatge dins d'arqueta,
connectat a la xarxa d'alimentació, programació i prova hidràulica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 FJSAWA06 u Cònsola de programació via radio connectable a ordinador amb programa de gestió de reg, tipus TBOS o
equialent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1813
Capítol 07  JARDINERIA
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS

1 FRE6ZA01 u Poda d'arbres existents marcats en plànol, de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km), consistent en la neteja de branques seques i reequilibrat de copa, amb posterior retirada de restes
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vegetals a abocador autoritzat; seguint les normes NTJ-14C.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 ARBRES 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

2 GQBAZA02 u Protecció d'arbres amb 4 taulons i goma espuma dels troncs dels arbres exemplars, a fi d'evitar possibles cops i
ferides durant el període d'obres, seguint norma NTJ03E.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 ARBRES 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

Obra 01 PRESSUPOST 1813
Capítol 07  JARDINERIA
Titol 3 02  PREPARACIÓ DEL TERRENY

1 FR3PZA03 m3 Suministre i estessa de substracte format per 1/3 de terra franco-arenosa (23% de fracció> 2mm.), exempta de
partícules de Ø>25mm., 60-75% de sorra (carbonats màxims 8%), matèria orgànica mínima>2%, conductivitat
elèctrica en extracte de saturació <2mm.hos/cm. (a 25º) y pH en aigua del 6’5-7’5. 1/3 de torba rosa fibrosa de
sphgnum, 1/3 de sorra sílicea o perlita de 3-5 mm. de diámetre. Formant una capa de 40cm, subministrat a
granel i escampat amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

2 FR3AZA04 m2 Aportació i estesa d'adob químic, 40g/ m2 12.12.24, i 150g/m2 de superfosfat de calç, en la totalitat de les zones
a plantar, escampat amb tractor amb adobadora acoblada o manualment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,000

3 FR34ZA05 m3 Aportació i estesa d'adob orgànic, amb compost de classe II d'origen animal (fems ben descomposats), segons
NTJ 05C, a raó de 10l/m2, a les zones de prat, subministrat en sacs de 0,8 m3, escampat amb minicarregadora
i mitjans manuals i fresatge de terreny amb motocultor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
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2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FR26ZA06 m2 Cavat a 0.25 m de fondària , fresat, perfilat de les terres, i eliminació de pedres de diàmetre superior a 25 mm,
amb mitjans mecànics i manuals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,000

5 FR2BZA07 m2 Moldejat final de les terres a ajardinar, inclou perfilat mecànic i manual per la formació de la topografia descrita
al projecte i cunetes perimetrals si és el cas.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,000

Obra 01 PRESSUPOST 1813
Capítol 07  JARDINERIA
Titol 3 03  SUBMINISTRAMENT D'ESPÈCIES VEGETALS
Titol 4 01  ARBRAT

1 GR41252C u Subministrament d'Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FR42482C u Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5
cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FR45E22C u Subministrament de Zelkova serrata de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

EUR



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA

AMIDAMENTS Pàg.: 33

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1813
Capítol 07  JARDINERIA
Titol 3 03  SUBMINISTRAMENT D'ESPÈCIES VEGETALS
Titol 4 02  ARBUSTIVA

1 FR4AZA01 u Subministrament de Carex buchanami d'una alçada de 20/30 cm, presentada en C-2L. A raó de 6 u/m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

2 FR4AZA02 u Geranium sanguineum d'una alçada de 20/30 cm, presentada en C-2L. A raó de 9 u/m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 215,000 215,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 215,000

3 FR4AZA03 u Dietis bicolor d'una alçada de 20/30 cm, presentada en C-2L. A raó de 6 u/m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

4 FR4AZA04 u Pennisetum fireworks d'una alçada de 20/30 cm, presentada en AF 350. A raó de 6 u/m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 197,000 197,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 197,000

5 FR4AZA05 u Stipa tenuissima d'una alçada de 20/30 cm, presentada en AF 350. A raó de 6 u/m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 44,000

6 FR4HZA06 u Subministrament de Muhlenbergia capillaris d'una alçada de 20/30 cm, presentada en AF 350

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 98,000 98,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,000

7 FR4HZA07 u Gaura lindheimeri d'una alçada de 20/30 cm, presentada en C-2L. A raó de 6 u/m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 158,000 158,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 158,000

8 FR4HZA08 u Dianella revoluta ´´little jess´´ d'una alçada de 20/30 cm, presentada en C-3L. A raó de 6 u/m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

9 FR4HZA09 u Zoysa tenusifolia d'una alçada de 20/30 cm, presentada en M-11. A raó de 16 u/m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 211,000 211,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 211,000

Obra 01 PRESSUPOST 1813
Capítol 07  JARDINERIA
Titol 3 04  TREBALLS DE SEMBRA I PLANTACIÓ

1 FR61245A u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000
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2 FR61ZA01 u Sistema de subjecció format per tres estaques de fusta tractada a l'autoclau, de 12 cm de diàmetre i 3 m de
longitud clavats verticalment al fons del forat de plantació, lligats entre sí mitjançant un marc de fusta col.locat en
la part superior de les estaques i lligat amb cinta de tutoratge al tronc de l'arbre amb fixació regulable de goma o
cautxú. El preu inclou la part proporcional de material, montatge i col.locació per deixar l'arbre completament i
correctament apuntalat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 FR66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 698,000 698,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 698,000

4 FR66ZA02 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1.5 l, excavació de clot de plantació de 10x10x10
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 550,000 550,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 550,000

5 FR3SZA03 m3 Mulch a base de restes de poda vegetal format per capa de 7cm. En tota la superfície d'arbustiva. Inclou
subministrament, transport i col.locació . Prèvia aprovació del material per part de la direcció facultativa abans
del seu subministrament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST 1813
Capítol 08  MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ
Titol 3 01  MOBILIARI URBÀ

1 FQ213112 u Subministre i col·locació de paperera model ´´tramontana´´ de Fabregas o equivalent, de xapa metàl·lica, de 60 l
de capacitat, de planxa galvanitzada i pintada al epoxi al forn, oxiron negro forja, amb base perforada i suports
de 50x20x1,5 mm, ancorada al paviment de formigó amb mitjans mecànics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FB12ZA01 m Tanca perimetral per a parcs infantils model Cylinder REF. PPT016-85 de la casa Happy Ludic o equivalent,
formada per tubs de 85 cm d'alçada i 80mm de diàmetre, separats cada <100mm, fabricada en acer galvanitzat
banyat, amb platina inferior de 200 x 8 de base, barilla superior d'acer de 8 mm de diàmetre, ancorada a l'obra
amb morter o amb fixacions mecàniques. Inclou elements d'ancoratge i fonaments de suport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

3 FB12ZA02 u Porta per a perimetral per a parcs infantils model Cylinder REF. PPT016-85 de la casa Happy Ludic o
equivalent, d'1m d'amplada, formada per tubs de 85 cm d'alçada i 80mm de diàmetre, separats cada <100mm,
fabricada en acer galvanitzat banyat, amb platina inferior de 200 x 8 de base, barilla superior d'acer de 8 mm de
diàmetre, ancorada tanca perimetral. Inclou nivellament, elements d'ancoratge, frontises i cancela  de suport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 1813
Capítol 08  MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ
Titol 3 02  SENYALITZACIÓ

1 FBA31511 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 area 30 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 FBBZ1220 u Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 senyals indicatives 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FBB21401 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x60 cm, acabada amb pintura no
reflectora, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Prohibit jugar a pilota 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 normativa parc 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Caques de gos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 FBB11251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura no
reflectora, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 PREVISIÓ 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 1813
Capítol 08  MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ
Titol 3 03  BANCS DE FUSTA

1 FQ11ZA01 u Banc senzill MODO10 de la casa Fàbregas o equivalent,de fusta tropical pintat i envernissat, de 180 cm de
llargària, amb respatller, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports d'alumini anoditzat (AG3), i 7 llistons de
fusta tropical de 35x110x1800 mm, acabat en vernís de poro obert, de preu superior, col·locat amb fixacions
mecàniques. Subministre i instal.lació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 modo 10-1800 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FQ11ZA02 u Cadira MODO10 de la casa Fàbregas o equivalent,de fusta tropical pintat i envernissat, de 70 cm de llargària,
amb respatller, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports d'alumini anoditzat (AG3), i 7 llistons de fusta
tropical de 35x110x700 mm, acabat en vernís de poro obert, de preu superior, col·locat amb fixacions
mecàniques. Subministre i instal.lació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 modo 10-1800 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 1813
Capítol 08  MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ
Titol 3 04  BANCS DE PEDRA

1 FQ13ZA01 u Banc rectangular de 200x60cm y 50cm d'alçada, de pedra arenística de grà fi-mig,´Pedra Marró' amb tonalitats
marró i beige, de la casa Magami o equivalent. Densitat 2310kg/m3. Acabat amb tall de serra i acabat una cara
longitudidal amb perforacions de cantera (diametre 32mm). Arestes bisellades, col·locat recolzat sobre el
paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M07 C Unitats
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2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 FQ13ZA02 u Cadira rectangular de 60x60cm y 50cm d'alçada, de pedra arenística de grà fi-mig,´Pedra Marró´´ amb tonalitats
marró i beige, de la casa Magami o equivalent. Densitat 2310kg/m3. Acabat amb tall de serra i acabat una cara
longitudidal amb perforacions de cantera (diametre 32mm). Arestes bisellades, col·locat recolzat sobre el
paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M07 C Unitats
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 FQ13ZA03 u Banc rectangular de 250x60cm y 50cm d'alçada, de pedra arenística de grà fi-mig,´Pedra Marró' amb tonalitats
marró i beige, de la casa Magami o equivalent. Densitat 2310kg/m3. Acabat amb tall de serra i acabat una cara
longitudidal amb perforacions de cantera (diametre 32mm). Arestes bisellades, col·locat recolzat sobre el
paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M07 C Unitats
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 E8B41110 m2 Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb aigua, una capa
d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de vernís protector antigraffiti

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M07 C Unitats Unidades Longitud Ancho
2 bancs 200x60 15,000 3,000 2,000 0,600 54,000 C#*D#*E#*F#
3 15,000 2,000 0,500 0,600 9,000 C#*D#*E#*F#
4 cadires 60x60 5,000 1,000 0,600 0,600 1,800 C#*D#*E#*F#
5 5,000 4,000 5,000 0,600 60,000 C#*D#*E#*F#
6 bancs 250x60 4,000 3,000 2,500 0,600 18,000 C#*D#*E#*F#
7 4,000 2,000 0,500 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,200

Obra 01 PRESSUPOST 1813
Capítol 09  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R3-HIHC m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2 h esponjament
2 excavació caixa paviment (m3) 78,200 1,250 97,750 C#*D#*E#*F#
3 a deudir terra reutilitzada en obra (m3) -15,640 1,250 -19,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,200
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2 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 codi 170904 (barrejats) T ut m2 h esponjament
2 banc acer_bases 16,000 0,400 0,400 1,350 3,456 C#*D#*E#*F#
3 banc fusta_bases 22,000 0,400 0,400 1,350 4,752 C#*D#*E#*F#
4 pilona_base 12,000 0,400 0,400 1,350 2,592 C#*D#*E#*F#
5 paperera_base 2,000 0,400 0,400 1,350 0,432 C#*D#*E#*F#
6 senyal vertical_base 5,000 0,400 0,400 1,350 1,080 C#*D#*E#*F#
7 joc molla_base 3,000 0,600 0,600 1,350 1,458 C#*D#*E#*F#
8 font_base 1,000 0,600 0,600 1,350 0,486 C#*D#*E#*F#
9 desfibrilador_base 1,000 0,600 0,600 1,350 0,486 C#*D#*E#*F#

10 hidrant_base 1,000 0,400 0,400 1,350 0,216 C#*D#*E#*F#
11 llumenera 4m_base 2,000 0,600 0,600 1,350 0,972 C#*D#*E#*F#
12 llumenera 12m _base 4,000 0,800 0,800 1,350 3,456 C#*D#*E#*F#
13 embornals 5,000 1,000 0,850 1,350 5,738 C#*D#*E#*F#
14 reixa lineal 7,000 0,200 0,400 1,350 0,756 C#*D#*E#*F#
15 paviment cautxú 235,000 0,150 1,350 47,588 C#*D#*E#*F#
16 paviment panot 141,000 0,150 1,350 28,553 C#*D#*E#*F#
17 vorera panol 30,000 0,150 1,350 6,075 C#*D#*E#*F#
18 paviment peces formigó 444,000 0,230 1,350 137,862 C#*D#*E#*F#
19 paviment formigó 323,700 0,150 1,350 65,549 C#*D#*E#*F#
20 paviment formigó g=20cm 11,300 0,200 1,350 3,051 C#*D#*E#*F#
21 vorera formigó 12,500 0,150 1,350 2,531 C#*D#*E#*F#
22 paviment asfalt 291,000 0,150 1,350 58,928 C#*D#*E#*F#
23 paviment asfalt g=20cm 49,000 0,200 1,350 13,230 C#*D#*E#*F#
24 escossells metalics 25,600 0,200 0,020 1,350 0,138 C#*D#*E#*F#
25 escossells formigó 16,000 0,300 0,100 1,350 0,648 C#*D#*E#*F#
26 vorada formigó 86,000 0,300 0,300 1,350 10,449 C#*D#*E#*F#
27 vorada amb rigola 4,000 0,400 0,400 1,350 0,864 C#*D#*E#*F#
28 bancal pedra prefabricada 26,880 1,350 36,288 C#*D#*E#*F#
29 mur de contenció 4,100 1,350 5,535 C#*D#*E#*F#
30 fonament corregut 5,280 1,350 7,128 C#*D#*E#*F#
31 arquetes 3,000 0,500 0,500 1,350 1,013 C#*D#*E#*F#
32 fresat 58,000 0,050 1,350 3,915 C#*D#*E#*F#
33 estructures maçoneria 10,000 1,350 13,500 C#*D#*E#*F#
34 pou 10,000 1,000 0,150 1,350 2,025 C#*D#*E#*F#
35 clavegueró 80,000 1,000 0,050 1,350 5,400 C#*D#*E#*F#
36 residus construcció 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
37 codi 170201 (fusta) T ut m2 h esponjament
38 banc fusta_llistons 11,000 1,500 0,050 1,350 1,114 C#*D#*E#*F#
39 tanca fusta 13,560 0,030 1,350 0,549 C#*D#*E#*F#
40 joc molla 3,000 1,000 0,030 1,350 0,122 C#*D#*E#*F#
42 codi 170407 (metall) T ut m2 h esponjament
43 banc lineal acer 9,960 0,100 1,350 1,345 C#*D#*E#*F#
44 banc fusta_suports 11,000 0,100 0,050 1,350 0,074 C#*D#*E#*F#
45 pilona 12,000 0,100 1,100 1,350 1,782 C#*D#*E#*F#
46 paperera 2,000 1,000 0,600 1,350 1,620 C#*D#*E#*F#
47 barana metalica 9,000 0,050 1,350 0,608 C#*D#*E#*F#
48 font 1,000 0,800 1,100 1,350 1,188 C#*D#*E#*F#
49 llumenera 4m 2,000 0,300 4,000 1,350 3,240 C#*D#*E#*F#
50 llumenera 12m 4,000 0,300 12,000 1,350 19,440 C#*D#*E#*F#
51 tapa contenidors soterrats 23,840 0,020 1,350 0,644 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 527,876

3 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats
amb codi VNME

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2 h esponjament
2 excavació caixa paviment (m3) 78,200 1,250 97,750 C#*D#*E#*F#
3 a deudir terra reutilitzada en obra (m3) -15,640 1,250 -19,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,200

4 F2RA8580 m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 codi 170904 (barrejats) T ut m2 h esponjament
2 banc acer_bases 16,000 0,400 0,400 1,350 3,456 C#*D#*E#*F#
3 banc fusta_bases 22,000 0,400 0,400 1,350 4,752 C#*D#*E#*F#
4 pilona_base 12,000 0,400 0,400 1,350 2,592 C#*D#*E#*F#
5 paperera_base 2,000 0,400 0,400 1,350 0,432 C#*D#*E#*F#
6 senyal vertical_base 5,000 0,400 0,400 1,350 1,080 C#*D#*E#*F#
7 joc molla_base 3,000 0,600 0,600 1,350 1,458 C#*D#*E#*F#
8 font_base 1,000 0,600 0,600 1,350 0,486 C#*D#*E#*F#
9 desfibrilador_base 1,000 0,600 0,600 1,350 0,486 C#*D#*E#*F#

10 hidrant_base 1,000 0,400 0,400 1,350 0,216 C#*D#*E#*F#
11 llumenera 4m_base 2,000 0,600 0,600 1,350 0,972 C#*D#*E#*F#
12 llumenera 12m _base 4,000 0,800 0,800 1,350 3,456 C#*D#*E#*F#
13 embornals 5,000 1,000 0,850 1,350 5,738 C#*D#*E#*F#
14 reixa lineal 7,000 0,200 0,400 1,350 0,756 C#*D#*E#*F#
15 paviment cautxú 235,000 0,150 1,350 47,588 C#*D#*E#*F#
16 paviment panot 141,000 0,150 1,350 28,553 C#*D#*E#*F#
17 vorera panol 30,000 0,150 1,350 6,075 C#*D#*E#*F#
18 paviment peces formigó 444,000 0,230 1,350 137,862 C#*D#*E#*F#
19 paviment formigó 323,700 0,150 1,350 65,549 C#*D#*E#*F#
20 paviment formigó g=20cm 11,300 0,200 1,350 3,051 C#*D#*E#*F#
21 vorera formigó 12,500 0,150 1,350 2,531 C#*D#*E#*F#
22 paviment asfalt 291,000 0,150 1,350 58,928 C#*D#*E#*F#
23 paviment asfalt g=20cm 49,000 0,200 1,350 13,230 C#*D#*E#*F#
24 escossells metalics 25,600 0,200 0,020 1,350 0,138 C#*D#*E#*F#
25 escossells formigó 16,000 0,300 0,100 1,350 0,648 C#*D#*E#*F#
26 vorada formigó 86,000 0,300 0,300 1,350 10,449 C#*D#*E#*F#
27 vorada amb rigola 4,000 0,400 0,400 1,350 0,864 C#*D#*E#*F#
28 bancal pedra prefabricada 26,880 1,350 36,288 C#*D#*E#*F#
29 mur de contenció 4,100 1,350 5,535 C#*D#*E#*F#
30 fonament corregut 5,280 1,350 7,128 C#*D#*E#*F#
31 arquetes 3,000 0,500 0,500 1,350 1,013 C#*D#*E#*F#
32 fresat 58,000 0,050 1,350 3,915 C#*D#*E#*F#
33 estructures maçoneria 10,000 1,350 13,500 C#*D#*E#*F#
34 pou 10,000 1,000 0,150 1,350 2,025 C#*D#*E#*F#
35 clavegueró 80,000 1,000 0,050 1,350 5,400 C#*D#*E#*F#
36 residus construcció 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 496,150

5 F2RA8890 m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat
0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 codi 170201 (fusta) T ut m2 h esponjament

EUR
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2 banc fusta_llistons 11,000 1,500 0,050 1,350 1,114 C#*D#*E#*F#
3 tanca fusta 13,560 0,030 1,350 0,549 C#*D#*E#*F#
4 joc molla 3,000 1,000 0,030 1,350 0,122 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,785

6 F2RA6680 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 codi 170407 (metall) T ut m2 h esponjament
2 banc lineal acer 9,960 0,100 1,350 1,345 C#*D#*E#*F#
3 banc fusta_suports 11,000 0,100 0,050 1,350 0,074 C#*D#*E#*F#
4 pilona 12,000 0,100 1,100 1,350 1,782 C#*D#*E#*F#
5 paperera 2,000 1,000 0,600 1,350 1,620 C#*D#*E#*F#
6 barana metalica 9,000 0,050 1,350 0,608 C#*D#*E#*F#
7 font 1,000 0,800 1,100 1,350 1,188 C#*D#*E#*F#
8 llumenera 4m 2,000 0,300 4,000 1,350 3,240 C#*D#*E#*F#
9 llumenera 12m 4,000 0,300 12,000 1,350 19,440 C#*D#*E#*F#

10 tapa contenidors soterrats 23,840 0,020 1,350 0,644 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,941

Obra 01 PRESSUPOST 1813
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT

1 H141WA01 u Conjunt de partides necessàries per a assolir els nivells exigibles de seguretat i salut en els llocs de treball
durant tota l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

______________________________________________________________________________________________________________

A MÀ D'OBRA
A0 MÀ D'OBRA EMPRESARIAL
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A012 OFICIAL 1A
______________________________________________________________________________________________________________

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 29,60000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 29,60000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 29,60000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 30,09000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 29,60000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 30,07000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 30,59000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 30,59000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 29,60000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 34,17000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 26,24000 €

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 34,31000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A013 AJUDANT
______________________________________________________________________________________________________________

A0133000 h Ajudant encofrador 26,28000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 26,28000 €

A013H000 h Ajudant electricista 26,24000 €

A013M000 h Ajudant muntador 26,28000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 30,32000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A014 MANOBRE
______________________________________________________________________________________________________________

A0140000 h Manobre 24,72000 €
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MA D'OBRA

______________________________________________________________________________________________________________

A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A015 MANOBRE ESPECIALISTA
______________________________________________________________________________________________________________

A0150000 h Manobre especialista 25,56000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A0D
A0D- MANOBRE
______________________________________________________________________________________________________________

A0D-0007 h Manobre 24,72000 €
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MAQUINÀRIA

______________________________________________________________________________________________________________

C MÀQUINARIA
C1 MAQUINÀRIA
C11 MAQUINÀRIA TRENCADORA
C110 COMPRESSOR
______________________________________________________________________________________________________________

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 17,89000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 73,73000 €

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 106,60000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C131 RETROEXCAVADORA
______________________________________________________________________________________________________________

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 46,75000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 86,91000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 105,40000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 99,62000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 58,26000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 50,26000 €

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 51,51000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C133 MOTOANIVELLADORA
______________________________________________________________________________________________________________

C1331100 h Motoanivelladora petita 69,71000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 77,13000 €

C13361P0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori anivellador 73,08000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 7,89000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 5,66000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,24000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C150 CAMIÓ GRUA PER A TRANSPORT
______________________________________________________________________________________________________________

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 37,62000 €
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MAQUINÀRIA

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 44,84000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 49,63000 €

C1503000 h Camió grua 52,00000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 49,25000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 54,73000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 45,39000 €

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 62,42000 €

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 28,06000 €

C150MC10 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m ,
sense operari

10,24000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C152-
______________________________________________________________________________________________________________

C152-003B h Camió grua 52,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C170 ESCOMBRADORA PER A FORMIGONS I BETUMS
______________________________________________________________________________________________________________

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,62000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 2,03000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 3,28000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 47,66000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,64000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C1B MAQUINÀRIA PER A PROTECCIONS
C1B0 MÀQUINA PER A PROTECCIÓ DE VIALITAT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 30,29000 €

C1B0V100 h Màquina per fresat de pintures de marca vial d'accionament manual 16,49000 €
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MAQUINÀRIA

______________________________________________________________________________________________________________

C2 EINES
C20 EINES
C200 EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC
______________________________________________________________________________________________________________

C2003000 h Remolinador mecànic 5,56000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,89000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,67000 €

______________________________________________________________________________________________________________

CR MAQUINÀRIA PER A JARDINERIA
CR2 MAQUINÀRIA PER A TRACTAMENTS FÍSICS DEL SÒL
CR26 MAQUINÀRIA PER A FRESATGES
______________________________________________________________________________________________________________

CR261121 h Tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) de potència, amb equip de fresatge i corró
compactador i d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m

27,30000 €

______________________________________________________________________________________________________________

CR3 MAQUINÀRIA PER AL CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL
CR31 MAQUINÀRIA PER A ADOBAR
______________________________________________________________________________________________________________

CR311010 h Tractor sobre pneumàtics, amb adobadora d'1 plat centrífug 30,10000 €

______________________________________________________________________________________________________________

CRE MAQUINÀRIA PER A OPERACIONS EN PLANTES EXISTENTS
CRE2 MOTOSERRA
______________________________________________________________________________________________________________

CRE21100 h Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor 3,97000 €

CRE23000 h Motoserra 3,70000 €

______________________________________________________________________________________________________________

CRH MAQUINÀRIA PER A OPERACIONS A PRADERIES EXISTENTS
CRH1 MOTOCULTOR PER A SEGUES
______________________________________________________________________________________________________________

CRH1L0L0 h Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm 16,87000 €
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MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________

B MATERIALS I COMPOSTOS
B0 MATERIALS BÀSICS
B01 LÍQUIDS
B011 AIGUA
______________________________________________________________________________________________________________

B0111000 m3 Aigua 1,75000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B03 GRANULATS
B031 SORRA
______________________________________________________________________________________________________________

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,40000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,99000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 16,79000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 17,47000 €

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 70,63000 €

B031U210 m3 Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila 13,47000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B03 GRANULATS
B032 SAULONS
______________________________________________________________________________________________________________

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 16,36000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B03 GRANULATS
B033 GRAVA DE GRANULAT RECICLAT
______________________________________________________________________________________________________________

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 19,82000 €

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 17,06000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,81000 €

B0332A00 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 12 mm 22,16000 €

B0332C00 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 3 a 6 mm 22,22000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 20,92000 €
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B033S500 t Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm 11,96000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B03 GRANULATS
B037 TOT-U
______________________________________________________________________________________________________________

B0372000 m3 Tot-u artificial 17,57000 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 17,09000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B03 GRANULATS
B03C-
______________________________________________________________________________________________________________

B03C-HG1A m3 Sauló sense garbellar 18,51000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 CIMENT
______________________________________________________________________________________________________________

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 118,51000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 183,77000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B053 CALÇ
______________________________________________________________________________________________________________

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,25000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B055 LLIGANTS HIDROCARBONATS
______________________________________________________________________________________________________________

B0552300 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR, segons
UNE-EN 13808

0,28000 €

B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1 0,34000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B06 FORMIGONS
B064 FORMIGÓ ESTRUCTURAL
______________________________________________________________________________________________________________

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

50,68000 €
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B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

70,00000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

71,03000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

71,03000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B06 FORMIGONS
B06N FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL
______________________________________________________________________________________________________________

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40

68,75000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B07 MORTERS DE COMPRA
B071 MORTER PER A RAM DE PALETA
______________________________________________________________________________________________________________

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 39,98000 €

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 41,08000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 36,58000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B08 ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES
B08A DESACTIVANT DE SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

B08AD00F l Producte per a tractament desactivant de superfícies de formigó 10,17000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0A FERRETERIA
B0A3 CLAU
______________________________________________________________________________________________________________

B0A31000 kg Clau acer 1,55000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B2 ACER EN BARRES CORRUGADES
______________________________________________________________________________________________________________

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,87000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D2 Familia 0D2
______________________________________________________________________________________________________________

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DF Familia 0DF
______________________________________________________________________________________________________________

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,49000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DZ Familia 0DZ
______________________________________________________________________________________________________________

B0DZA000 l Desencofrant 2,81000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F1 Familia 0F1
______________________________________________________________________________________________________________

B0F1DHA1 u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,15000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B2 MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
B2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
B2RA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS
______________________________________________________________________________________________________________

B2RA6680 t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

-142,38000 €

B2RA8580 t Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

110,48000 €

B2RA8890 t Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat
0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

62,65000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

51,26000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
B2RB-
______________________________________________________________________________________________________________

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats
amb codi VNME

1,14000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B77 LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES
B771 VEL DE POLIETILÈ
______________________________________________________________________________________________________________

B7711M00 m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 0,62000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

B7B GEOTÈXTILS
B7B1 GEOTÈXTIL
______________________________________________________________________________________________________________

B7B151D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 0,79000 €

B7B151E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2 1,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B7C MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS
B7C2 Familia 7C2
______________________________________________________________________________________________________________

B7C23100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,2 m2·K/W de
resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte

1,17000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B8 REVESTIMENTS
B8Z MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8ZA DECAPANT
______________________________________________________________________________________________________________

B8ZA8200 kg Vernís protector antigraffiti de dos components 19,55000 €

B8ZAK000 kg Imprimació antigraffiti adherent 24,29000 €

B8ZAW000 kg Producte decapant desincrustador genèric 9,35000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS
B96 MATERIALS PER A VORADES
B961 PEDRA NATURAL PER A VORADES
______________________________________________________________________________________________________________

B96118G0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm 27,83000 €

B9611PF0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 7 a 10x20 cm 17,06000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B96 MATERIALS PER A VORADES
B965 PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES
______________________________________________________________________________________________________________

B965A3C0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340

5,38000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B96 MATERIALS PER A VORADES
B96A VORADA DE PLANXA METÀL·LICA (D)
______________________________________________________________________________________________________________

B96AUG10 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

29,26000 €
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B96AZA01 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 100 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

14,63000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B97 MATERIALS PER A RIGOLES
B974 PEÇA DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES
______________________________________________________________________________________________________________

B97423E1 u Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 1,82000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B9E MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS
B9E1 PANOT PER A VORERA
______________________________________________________________________________________________________________

B9E11200 m2 Panot gris de 20x20x2.5 cm, classe 1a, preu alt 6,85000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B9F MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
B9F1 PEÇA O LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR
______________________________________________________________________________________________________________

B9F1ZA01 m2 Peça monocapa form.10x10cmx8cm, preu sup. color 22,15000 €

B9F1ZA07 m2 Peça monocapa form.10x20cmx8cm,preu sup,color 23,22000 €

B9F1ZA08 m2 Peça monocapa form. 20x20cmx5cm, preu sup.,color, indicador tàctil botons 26,80000 €

B9F1ZA09 m2 Peça monocapa form. 20x20cmx5cm, preu sup.,color, indicador tàctil ratllat 26,80000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B9F MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
B9FA LLOSA DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

B9FAZA02 m2 Llosa form. pavim. 60x40cm,g=8cm, forma rect, preu sup. color 23,90000 €

B9FAZA03 m2 Llosa form. pavim. 20x40cm, g=8cm, forma rect, preu sup., color 23,90000 €

B9FAZA04 m2 Llosa drenant form. pavim. 60x40cm,g=10cm, froma rect, preu sup.,color 34,26000 €

B9FAZA05 m2 Llosa form. pavim. 60x40cm,g=5cm, forma rect, preu sup., color 21,34000 €

B9FAZA06 m2 Llosa form. pavim. 20x40cm,g=5cm, forma rect, preu sup.,color 21,36000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B9G MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ
B9G8 FORMIGÓ PER A PAVIMENT CONTINU
______________________________________________________________________________________________________________

B9G8C0AS m3 Formigó amb additiu per a paviment continu, amb fibres sintètiques 113,90000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

B9H MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS
B9H1 MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT
______________________________________________________________________________________________________________

B9H111E2 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari

46,49000 €

B9H113N1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

68,74000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BB MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB1 BARANES I AMPITS
BB12 BARANA D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

BB12ZA01 m Tanca perimetral per a parcs infantils model Cylinder REF. PPT016-85 de la casa Happy Ludic o equivalent,
formada per tubs de 85 cm d'alçada i 80mm de diàmetre, separats cada <100mm, fabricada en acer galvanitzat
banyat, amb platina inferior de 200 x 8 de base, barilla superior d'acer de 8 mm de diàmetre. Inclou elements
d'ancoratge

110,00000 €

BB12ZA02 u Porta per a perimetral per a parcs infantils model Cylinder REF. PPT016-85 de la casa Happy Ludic o
equivalent, d'1m d'amplada, formada per tubs de 85 cm d'alçada i 80mm de diàmetre, separats cada <100mm,
fabricada en acer galvanitzat banyat, amb platina inferior de 200 x 8 de base, barilla superior d'acer de 8 mm de
diàmetre, ancorada tanca perimetral. Inclou nivellament, elements d'ancoratge, frontises i cancela  de suport.

120,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BBA MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
BBA1 PINTURA PER A MARQUES VIALS
______________________________________________________________________________________________________________

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 2,29000 €

BBA11300 kg Pintura acrílica de color negre, per a marques vials 2,85000 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 1,44000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBM1 SENYALS
______________________________________________________________________________________________________________

BBM12601 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de diàmetre, triangular de 70cm de costat, octogonal de
60cms de diàmetre o  rectangular 60x60, inclòs els accessoris de fixació.

24,98000 €

BBM1ADA1 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x60 cm, acabada amb pintura no
reflectora

38,67000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBMZ MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
______________________________________________________________________________________________________________

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 23,95000 €
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BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD5 MATERIALS PER A DRENATGES
BD5A TUB DE PVC PER A DRENATGES
______________________________________________________________________________________________________________

BD5A2F20 m Tub circular ranurat de PVC, de paret doble i 200 mm de diàmetre 10,02000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BD5 MATERIALS PER A DRENATGES
BD5H CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER PER A DRENATGES
______________________________________________________________________________________________________________

BD5H8AC8 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i 240 a 300 mm d'alçària, sense perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal

92,97000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BD5 MATERIALS PER A DRENATGES
BD5Z BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL PER A DRENATGES
______________________________________________________________________________________________________________

BD5Z9CC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció

54,66000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BD7 TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
BD7J TUB DOBLE CAPA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT
______________________________________________________________________________________________________________

BD7JC180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació
U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

3,14000 €

BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació
U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

4,45000 €

BD7JG140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació
U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

6,41000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BDD MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
BDDZ BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A REGISTRE
______________________________________________________________________________________________________________

BDDZ5DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124

141,05000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BDG MATERIALS PER A CANALITZACIONS
BDGZ BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0,31000 €
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BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,16000 €

BDGZP900 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de diàmetre
nominal

0,26000 €

BDGZPA00 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de diàmetre
nominal

0,26000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
BDK2 PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis 16,69000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
BDKZ BASTIMENT I TAPA DE FOSA GRIS PER A PERICÓ DE SERVEIS
______________________________________________________________________________________________________________

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 24,34000 €

BDKZH9C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124

58,16000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFB TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
BFB2 TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA
______________________________________________________________________________________________________________

BFB27300 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,93000 €

BFB28300 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,45000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BFW ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS
BFWB ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ
______________________________________________________________________________________________________________

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

5,56000 €

BFWB2805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

7,80000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BFY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS
BFYB PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ
______________________________________________________________________________________________________________

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €
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BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,16000 €

BFYB2805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,24000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 CAIXES I ARMARIS
BG11 CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

BG111U00 U Caixa de protecció d'una sortida tipus Sertsem o similar instal·lada a columna, amb fusibles de 6A inclosos per
protecció de lluminària  (a fase i neutre).

12,81000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG22 TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC
______________________________________________________________________________________________________________

BG22TH10 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,
per a canalitzacions soterrades

1,96000 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

2,47000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
BG31 CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV
______________________________________________________________________________________________________________

BG319550 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575

2,85000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
BG38 CONDUCTORS DE COURE NUS
______________________________________________________________________________________________________________

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BGD MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
BGD1 PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA
______________________________________________________________________________________________________________

BGD11220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1000 mm de llargària, de 14.6 mm de diàmetre, de
300 µm

9,18000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW1 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS
______________________________________________________________________________________________________________

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 8,44000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW3 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA
______________________________________________________________________________________________________________

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BGY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGYD PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA
______________________________________________________________________________________________________________

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,12000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BH MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHM ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
BHM
______________________________________________________________________________________________________________

BHMZA12 u Columna cilíndrica model CIL de la casa Simon o equivalent, de 4 metres d’alçada, a base de tub de de 100mm
de diàmetre, i 3 mm d'espessor, acabat galvanitzat i pintat color gris decoratiu tipus GYDECO, amb fuste de
xapa d'acer al carboni, base platina xapa d'acer encastada, i porta de registre enrasada, segons norma UNE-EN
40-5,

425,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BHM ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
BHM11 COLUMNA PER A SUPORT DE LLUMS
______________________________________________________________________________________________________________

BHM11WA01 u Columna cilíndrica model CIL de la casa Simon o equivalent, de 5 metres d’alçada, a base de tub de de 100mm
de diàmetre, i 3 mm d'espessor, acabat galvanitzat i pintat color gris decoratiu tipus GYDECO, amb fuste de
xapa d'acer al carboni, base platina xapa d'acer encastada, i porta de registre enrasada, segons norma UNE-EN
40-5,

442,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BHN LLUMS PER A EXTERIORS
BHN
______________________________________________________________________________________________________________

BHNZA14 u Llum LED de la casa Simon, model MERAK SXF, o equivalent, de 16 leds 24W, òptica SA, temperatura de color
3000K, equip regulable 2N-, IP66, IK10, acabat pintat color GYDECO, amb accessori per fixar lateralment i
acoblat al suport.
Formada per lluminària decorativa Simon MERAK SXF o equivalent, amb fixació lateral, ajustable per
compensació negativa en bàculs, i fixació post-top, coberta plana amb sistema de refrigeració intern dels LEDs
en forma de bresca, sense aletes visibles, difusor de vidre transparent pla, i equip electrònic. Classe I, índex de
protecció IP66. Índex de resistència l'impacte IK10. Tensió d'alimentació 230Vac / 50Hz. Dimensiones màximes
de 520x170x425 y obertura por 2 palanques sense eines.
Bloc lumínic format per grup òptic Istanium® i el grup elèctric, extraïble i actualiztable en una única peça, amb
accés superior i amb seccionador per a desconnexió automàtica. Òptica multi-array segons aplicació. Rendiment
LOR del 93% al 82%. FHS = 0%. Reflector tronco piramidal anti enlluernament, matisat amb recuperació de
flux.  Regulació 2N-.

397,00000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

BHN LLUMS PER A EXTERIORS
BHN15 LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES LED
______________________________________________________________________________________________________________

BHN15WA01 u Llum LED de la casa Simon, model MERAK SXF, o equivalent, de 16 leds 32W, òptica SA, temperatura de color
3000K, equip regulable 2N-, IP66, IK10, acabat pintat color GYDECO, amb accessori per fixar lateralment i
acoblat al suport.
Formada per lluminària decorativa Simon MERAK SXF o equivalent, amb fixació lateral, ajustable per
compensació negativa en bàculs, i fixació post-top, coberta plana amb sistema de refrigeració intern dels LEDs
en forma de bresca, sense aletes visibles, difusor de vidre transparent pla, i equip electrònic. Classe I, índex de
protecció IP66. Índex de resistència l'impacte IK10. Tensió d'alimentació 230Vac / 50Hz. Dimensiones màximes
de 520x170x425 y obertura por 2 palanques sense eines.
Bloc lumínic format per grup òptic Istanium® i el grup elèctric, extraïble i actualiztable en una única peça, amb
accés superior i amb seccionador per a desconnexió automàtica. Òptica multi-array segons aplicació. Rendiment
LOR del 93% al 82%. FHS = 0%. Reflector tronco piramidal anti enlluernament, matisat amb recuperació de
flux.  Regulació 2N-.

397,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BHT ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ D'INSTAL.ACIONS D'ENLLUMENAT
BHT1 FOTOCONTROLS
______________________________________________________________________________________________________________

BHT11130 u Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de cadmi, de 2 a 150 lux de sensibilitat, de preu alt, per a
125 V de tensió

32,61000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BHW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHWM PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS EXTERIORS
______________________________________________________________________________________________________________

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 45,62000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BHW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHWT PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE CONTROL, REGULACIÓ I ENCESA D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
______________________________________________________________________________________________________________

BHWT1000 u Part proporcional d'accessoris per a fotocontrols 9,83000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
BJS EQUIPS PER A REG
BJS1 BOCA DE REG (D)
______________________________________________________________________________________________________________

BJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi

165,39000 €

BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 30,00000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

BJS EQUIPS PER A REG
BJS5 TUB PER A REG PER DEGOTEIG
______________________________________________________________________________________________________________

BJS51760 m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb
marcatge identificatiu d'aigua no potable

1,40000 €

BJS517A0 m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, amb
marcatge identificatiu d'aigua no potable

1,12000 €

BJS55630 m Tub recobert amb llana de polipropilè per a reg per degoteig, de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 30 cm

3,52000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BJS EQUIPS PER A REG
BJSA PROGRAMADORS
______________________________________________________________________________________________________________

BJSA0015 u Cònsola de programació via radio connectable a ordinador amb programa de gestió de reg 395,20000 €

BJSAWA01 u Programador de reg RZX6 amb alimentació a 24 V, codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre
màxim de 6 estacions

253,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BJS EQUIPS PER A REG
BJSD PERICONS PER A INSTAL·LACIONS DE REG
______________________________________________________________________________________________________________

BJSDR800 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar 181,30000 €

BJSDWA02 u Estació de reg per boques de reg i goteig formada, amb arqueta de per 3 electrovàlvules, cada una amb arqueta
de 50x50x50cm amb regulador de cabal, 2 manometres, filtre metàl·lic d'anelles de 120 mesh, regulador de
pressió amb sortida fixa de 3,5 atmosferes.

500,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ1 BANCS
BQ11- BANC DE LLISTONS DE FUSTA
______________________________________________________________________________________________________________

BQ11-H5AR u Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat
incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta

240,00000 €

BQ11-H5AT u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat
incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta

300,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BQ1 BANCS
BQ12 FAMÍLIA Q12
______________________________________________________________________________________________________________

BQ12ZA01 u Banc rectangular de 200x60cm y 50cm d'alçada, de pedra arenística de grà fi-mig,´Pedra Marró' amb tonalitats
marró i beige, de la casa Magami o equivalent. Densitat 2310kg/m3. Acabat amb tall de serra i acabat una cara
longitudidal amb perforacions de cantera (diametre 32mm). Arestes bisellades.

320,00000 €
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BQ12ZA02 u Cadira rectangular de 60x60cm y 50cm d'alçada, de pedra arenística de grà fi-mig,´Pedra Marró´´ amb tonalitats
marró i beige, de la casa Magami o equivalent. Densitat 2310kg/m3. Acabat amb tall de serra i acabat una cara
longitudidal amb perforacions de cantera (diametre 32mm). Arestes bisellades.

102,00000 €

BQ12ZA03 u Banc rectangular de 250x60cm y 50cm d'alçada, de pedra arenística de grà fi-mig,´Pedra Marró' amb tonalitats
marró i beige, de la casa Magami o equivalent. Densitat 2310kg/m3. Acabat amb tall de serra i acabat una cara
longitudidal amb perforacions de cantera (diametre 32mm). Arestes bisellades.

403,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BQ2 PAPERERES
BQ21 PAPERERES TRABUCABLES
______________________________________________________________________________________________________________

BQ213110 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de forma
arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

89,89000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BQ3 FONTS
BQ31 FONT PER A EXTERIOR (D)
______________________________________________________________________________________________________________

BQ31ZA02 u Font per a exteriors d'acer,adaptada a persones amb mobilitat reudida,model V-102M de la casa FABREGAS o
equivalent, amb suport de secció rectangular 100x200 i cubeta rectangular 400x200mm, cos d'acer amb
protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques ´´acabat martelé´´ i cubeta d'acer inoxidable 304, acabat
satinat. Alçada superior de cubeta 745mm i alçada lliure inferior per a mobilitat d'usuaris 635mm, amb aixeta
temporitzada i reixa de desguàs.

425,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BQ3 FONTS
BQ3Z PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A FONTS
______________________________________________________________________________________________________________

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa de
sanejament de font per a exterior

29,09000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BR MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR34 COMPOST
______________________________________________________________________________________________________________

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 55,88000 €

BR342250 m3 Compost de classe II, d'origen animal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 47,42000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR35 ESMENES ORGÀNIQUES I SUBSTRATS
______________________________________________________________________________________________________________

BR351010 m3 Torba rossa a granel 58,93000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR3A ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS
______________________________________________________________________________________________________________

BR3A4000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid 1,84000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR3P ESCORÇA DE PI
______________________________________________________________________________________________________________

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

48,87000 €

BR3PZA02 m3 Mulch a base de restes de poda vegetal. 50,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BR4 ARBRES I PLANTES
BR41 Familia R41
______________________________________________________________________________________________________________

BR41252C u Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

220,32000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BR4 ARBRES I PLANTES
BR42 Familia R42
______________________________________________________________________________________________________________

BR42482C u Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

412,86000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BR4 ARBRES I PLANTES
BR45 Familia R45
______________________________________________________________________________________________________________

BR45E22C u Zelkova serrata de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima
47,25 cm segons fórmules NTJ

200,92000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BR4 ARBRES I PLANTES
BR4A Familia R4A
______________________________________________________________________________________________________________

BR4AZA01 u Carex buchanami d'una alçada de 20/30 cm, presentada en C-2L. 3,00000 €

BR4AZA02 u Geranium sanguineum d'una alçada de 20/30 cm, presentada en C-2L. 2,50000 €
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BR4AZA03 u Dietis bicolor d'una alçada de 20/30 cm, presentada en C-2L. 3,75000 €

BR4AZA04 u Pennisetum fireworks d'una alçada de 20/30 cm, presentada en AF 350. A raó de 6 u/m2. 4,15000 €

BR4AZA05 u Stipa tenuissima d'una alçada de 20/30 cm, presentada en AF 350. 1,50000 €

BR4AZA07 u Gaura lindheimeri d'una alçada de 20/30 cm, presentada en C-2L. 3,25000 €

BR4AZA08 u Dianella revoluta ´´little jess´´ d'una alçada de 20/30 cm, presentada en C-3L. 5,75000 €

BR4AZA09 u Zoysa tenusifolia d'una alçada de 20/30 cm, presentada en M-11. 1,20000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BR4 ARBRES I PLANTES
BR4H ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA)
______________________________________________________________________________________________________________

BR4HWW14 u Muhlenbergia capillaris d'una alçada de 20/30 cm, presentada en AF 350 1,15000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BRB MATERIALS PER A ROCALLES I ESCALES
BRB5 TRAVESSES
______________________________________________________________________________________________________________

BRB5P2A0 m Tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau
per un grau de protecció profunda

8,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BRZ MATERIALS PER A OPERACIONS AUXILIARS DE JARDINERIA
BRZ2 TUTOR PER A ARBRE
______________________________________________________________________________________________________________

BRZ21C30 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària 14,50000 €
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D Tipus D
D0 ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D06 FORMIGONS SENSE ADDITIUS
D060 FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS
______________________________________________________________________________________________________________

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 79,77000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 25,56000 = 23,00400

Subtotal: 23,00400 23,00400

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 3,28000 = 1,47600

Subtotal: 1,47600 1,47600

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 118,51000 = 17,77650

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,81000 = 26,05550

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 16,79000 = 10,91350

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,75000 = 0,31500

Subtotal: 55,06050 55,06050

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23004

COST DIRECTE 79,77054

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,77054

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 86,58000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 25,56000 = 23,00400

Subtotal: 23,00400 23,00400

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 3,28000 = 1,47600

Subtotal: 1,47600 1,47600

Materials

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 17,47000 = 11,35550

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,75000 = 0,31500

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 118,51000 = 17,77650
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B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 20,92000 = 32,42600

Subtotal: 61,87300 61,87300

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23004

COST DIRECTE 86,58304

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,58304

D07 MORTERS I PASTES
D070 Familia 070
______________________________________________________________________________________________________________

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb
380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 94,36000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,700 /R x 25,56000 = 17,89200

Subtotal: 17,89200 17,89200

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,03000 = 1,42100

Subtotal: 1,42100 1,42100

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,75000 = 0,35000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 118,51000 = 45,03380

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,40000 = 29,48800

Subtotal: 74,87180 74,87180

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17892

COST DIRECTE 94,36372

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,36372

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 148,23000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 25,56000 = 26,83800

Subtotal: 26,83800 26,83800

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,03000 = 1,47175

Subtotal: 1,47175 1,47175

Materials
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B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,75000 = 0,35000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 19,40000 = 26,77200

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 118,51000 = 45,03380

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,25000 = 47,50000

Subtotal: 119,65580 119,65580

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26838

COST DIRECTE 148,23393

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,23393
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B MATERIALS I COMPOSTOS
B0 MATERIALS BÀSICS
B06 FORMIGONS
B064 FORMIGÓ ESTRUCTURAL
______________________________________________________________________________________________________________

B064U010 UT. Dau de formigó per columnes de 4 i 5m d'alçada, amb base de
fundició, de 0,6x0,6x0,7 m., excavació, rebliment i reposició.MOLT
IMPORTANT =>La col·locació de dau i perns d'ancoratge seran a
la profunditat suficient perquè garanteixi que les cartel·les de les
columnes restin encastades a paviment i per tant no vistes.Inclou
càrrega i transport de runes sobrants.

Rend.: 1,000 102,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,650 /R x 29,60000 = 19,24000

A0140000 h Manobre 1,260 /R x 24,72000 = 31,14720

Subtotal: 50,38720 50,38720

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,650 /R x 50,26000 = 32,66900

Subtotal: 32,66900 32,66900

Materials

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,252      x 50,68000 = 12,77136

Subtotal: 12,77136 12,77136

Partides d'obra

F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

0,360      x 3,06939 = 1,10498

F2424237 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
l'abocador, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

0,388      x 9,88168 = 3,83409

F2R3U001 m3 Transport de terres aprop de l'obra en zona de
rebliment autoritzada per l'Ajuntament, carregat amb
mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 200
i fins a 500 m

0,388      x 1,56940 = 0,60893

Subtotal: 5,54800 5,54800

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 % s/ 101,37533 = 1,52063

Subtotal: 1,52063 1,52063

COST DIRECTE 102,89619
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,89619
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BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
BG32 CONDUCTORS DE COURE 450/750V
______________________________________________________________________________________________________________

BG32U003 ML Conductor de coure de designació 450/750V d'aïllament i 16mm2
de secció. De color verd-groc. Inclós terminal de fixació de
conductor a columna de semàfors.

Rend.: 1,000 2,21 €

COST DIRECTE 2,21000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

2,21000COST EXECUCIÓ MATERIAL

E Tipus E
E2
E21
E213 Familia 213
______________________________________________________________________________________________________________

E2131352 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb
martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de
runa sobre camió

Rend.: 1,000 98,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,660 /R x 24,72000 = 16,31520

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,500 /R x 30,09000 = 15,04500

Subtotal: 31,36020 31,36020

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,700 /R x 73,73000 = 51,61100

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,186 /R x 58,26000 = 10,83636

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,500 /R x 7,67000 = 3,83500

Subtotal: 66,28236 66,28236

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47040

COST DIRECTE 98,11296
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,11296

E2135352 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de
runa sobre camió

Rend.: 1,000 90,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 24,72000 = 14,83200

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,600 /R x 30,09000 = 18,05400

Subtotal: 32,88600 32,88600

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,600 /R x 73,73000 = 44,23800

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,144 /R x 58,26000 = 8,38944
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C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,600 /R x 7,67000 = 4,60200

Subtotal: 57,22944 57,22944

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49329

COST DIRECTE 90,60873
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,60873

E21
E21D Familia 21D
______________________________________________________________________________________________________________

E21D1122 m Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30
cm, com a màxim, sense solera, amb compressor i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 2,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,040 /R x 25,56000 = 1,02240

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 24,72000 = 0,49440

Subtotal: 1,51680 1,51680

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,020 /R x 17,89000 = 0,35780

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,008 /R x 58,26000 = 0,46608

Subtotal: 0,82388 0,82388

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02275

COST DIRECTE 2,36343
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,36343

E22
E222 Familia 222
______________________________________________________________________________________________________________

E2225412 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària,
en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals
i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 88,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,510 /R x 24,72000 = 86,76720

Subtotal: 86,76720 86,76720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,30151

COST DIRECTE 88,06871
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,06871
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E7
E7A
E7A2 Familia 7A2
______________________________________________________________________________________________________________

E7A24M0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240
g/m2, col·locada no adherida

Rend.: 1,000 1,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,015 /R x 26,28000 = 0,39420

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,030 /R x 29,60000 = 0,88800

Subtotal: 1,28220 1,28220

Materials

B7711M00 m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 1,100      x 0,62000 = 0,68200

Subtotal: 0,68200 0,68200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01923

COST DIRECTE 1,98343
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,98343

E8
E8B
E8B4 Familia 8B4
______________________________________________________________________________________________________________

E8B41110 m2 Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa de producte
decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti
adherent i dues capes de vernís protector antigraffiti

Rend.: 1,000 17,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,150 /R x 29,60000 = 4,44000

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 24,72000 = 2,47200

Subtotal: 6,91200 6,91200

Materials

B8ZAK000 kg Imprimació antigraffiti adherent 0,102      x 24,29000 = 2,47758

B8ZAW000 kg Producte decapant desincrustador genèric 0,2271      x 9,35000 = 2,12339

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,75000 = 0,01750

B8ZA8200 kg Vernís protector antigraffiti de dos components 0,286      x 19,55000 = 5,59130

Subtotal: 10,20977 10,20977

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10368

COST DIRECTE 17,22545
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,22545
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EG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
EG38 CONDUCTORS DE COURE NUS
______________________________________________________________________________________________________________

EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment

Rend.: 1,000 8,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 26,24000 = 3,93600

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 30,59000 = 3,05900

Subtotal: 6,99500 6,99500

Materials

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,33000 = 0,33000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,29000 = 1,31580

Subtotal: 1,64580 1,64580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10493

COST DIRECTE 8,74573
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,74573

F Tipus F
F2 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 DEMOLICIONS
F213 Familia 213
______________________________________________________________________________________________________________

F213ZA18 m3 Enderroc d'estructures de mao, maçoneria o pedra, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

Rend.: 1,000 50,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,535 /R x 24,72000 = 13,22520

Subtotal: 13,22520 13,22520

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,135 /R x 58,26000 = 7,86510

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,400 /R x 73,73000 = 29,49200

Subtotal: 37,35710 37,35710

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19838

COST DIRECTE 50,78068
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,78068
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F21 DEMOLICIONS
F214 Familia 214
______________________________________________________________________________________________________________

F214ZA17 m3 Enderroc de bancal de pedra artificial, a base de nucli de formigó
armat revestit per dues cares amb peça de pedra artificial, amb
mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
o contenidor

Rend.: 1,000 40,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,360 /R x 25,56000 = 9,20160

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,400 /R x 30,09000 = 12,03600

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 24,72000 = 4,94400

Subtotal: 26,18160 26,18160

Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0729 /R x 86,91000 = 6,33574

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,360 /R x 17,89000 = 6,44040

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,100 /R x 7,67000 = 0,76700

Subtotal: 13,54314 13,54314

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39272

COST DIRECTE 40,11746
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,11746

F21 DEMOLICIONS
F215 Familia 215
______________________________________________________________________________________________________________

F215ZA10 m2 Desmuntatge de trapa d'escombreries enrasada a terra, formada
per marc perimetral metàlic abatible fixat a prefaricat de formigó,
safata metàlica de suport i peces de paviment d'acabat, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. inclou el desmuntatge i enderroc de tots els elements
que el composen.

Rend.: 1,000 36,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 24,72000 = 12,36000

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,500 /R x 29,60000 = 14,80000

Subtotal: 27,16000 27,16000

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 17,89000 = 8,94500

Subtotal: 8,94500 8,94500
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40740

COST DIRECTE 36,51240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,51240

F21 DEMOLICIONS
F216 Familia 216
______________________________________________________________________________________________________________

F216ZA03 m Enderroc de tanca de fusta de 60cm d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 7,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 24,72000 = 2,47200

A0150000 h Manobre especialista 0,120 /R x 25,56000 = 3,06720

Subtotal: 5,53920 5,53920

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,005 /R x 105,40000 = 0,52700

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 17,89000 = 1,78900

Subtotal: 2,31600 2,31600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08309

COST DIRECTE 7,93829
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,93829

F21 DEMOLICIONS
F219 DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
______________________________________________________________________________________________________________

F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 58,26000 = 1,39824

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 /R x 73,73000 = 2,94920

Subtotal: 4,34744 4,34744

COST DIRECTE 4,34744
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,34744
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F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 6,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,134 /R x 25,56000 = 3,42504

Subtotal: 3,42504 3,42504

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 58,26000 = 1,39824

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,067 /R x 17,89000 = 1,19863

Subtotal: 2,59687 2,59687

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05138

COST DIRECTE 6,07329
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,07329

F2194AE1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 15,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,420 /R x 25,56000 = 10,73520

Subtotal: 10,73520 10,73520

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,048 /R x 58,26000 = 2,79648

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,127 /R x 17,89000 = 2,27203

Subtotal: 5,06851 5,06851

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16103

COST DIRECTE 15,96474
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,96474

F2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a
2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 6,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,029 /R x 58,26000 = 1,68954

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,066 /R x 73,73000 = 4,86618

Subtotal: 6,55572 6,55572
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COST DIRECTE 6,55572
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,55572

F2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a
2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 7,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,036 /R x 58,26000 = 2,09736

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,072 /R x 73,73000 = 5,30856

Subtotal: 7,40592 7,40592

COST DIRECTE 7,40592
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,40592

F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins
a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 6,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,072 /R x 73,73000 = 5,30856

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 58,26000 = 1,39824

Subtotal: 6,70680 6,70680

COST DIRECTE 6,70680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,70680

F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 4,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 73,73000 = 3,68650

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0033 /R x 105,40000 = 0,34782

Subtotal: 4,03432 4,03432

COST DIRECTE 4,03432
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,03432
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F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 4,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,054 /R x 73,73000 = 3,98142

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0039 /R x 105,40000 = 0,41106

Subtotal: 4,39248 4,39248

COST DIRECTE 4,39248
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,39248

F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com
a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 5,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 25,56000 = 3,83400

Subtotal: 3,83400 3,83400

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,150 /R x 9,64000 = 1,44600

Subtotal: 1,44600 1,44600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05751

COST DIRECTE 5,33751
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,33751

F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir

Rend.: 1,000 7,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 25,56000 = 5,11200

Subtotal: 5,11200 5,11200

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,200 /R x 9,64000 = 1,92800

Subtotal: 1,92800 1,92800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07668

COST DIRECTE 7,11668
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,11668
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F219ZA13 m2 Demolició de paviment continu de cautxú reciclat, de fins a 60mm
de gruix, amb base de solera de formigó, de fins a 15 cm de gruix i
més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador
i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 4,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,057 /R x 73,73000 = 4,20261

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0059 /R x 105,40000 = 0,62186

Subtotal: 4,82447 4,82447

COST DIRECTE 4,82447
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,82447

F219ZA14 m2 Demolició de paviment de peces prefabricades de formigó, de fins
a 8 cm de gruix, col·locades sobre base de formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 6,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 58,26000 = 1,39824

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,074 /R x 73,73000 = 5,45602

Subtotal: 6,85426 6,85426

COST DIRECTE 6,85426
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,85426

F219ZA16 m Demolició d'escorcell de vorada de formigó col·locada sobre
formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 6,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 25,56000 = 3,83400

Subtotal: 3,83400 3,83400

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 17,89000 = 0,89450

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 58,26000 = 1,39824

Subtotal: 2,29274 2,29274

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05751

COST DIRECTE 6,18425
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,18425
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F21 DEMOLICIONS
F21B Familia 21B
______________________________________________________________________________________________________________

F21BZA04 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 8,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 25,56000 = 2,55600

A0140000 h Manobre 0,210 /R x 24,72000 = 5,19120

Subtotal: 7,74720 7,74720

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,005 /R x 105,40000 = 0,52700

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,030 /R x 17,89000 = 0,53670

Subtotal: 1,06370 1,06370

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11621

COST DIRECTE 8,92711
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,92711

F21 DEMOLICIONS
F21D Familia 21D
______________________________________________________________________________________________________________

F21DMG02 m Demolició de pou de 70x30 cm, de parets de 15 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 5,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,097 /R x 58,26000 = 5,65122

Subtotal: 5,65122 5,65122

COST DIRECTE 5,65122
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,65122

F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de
maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 8,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,145 /R x 58,26000 = 8,44770

Subtotal: 8,44770 8,44770

COST DIRECTE 8,44770
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,44770
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F21DZA11 m Demolició de reixa lineal de fosa o acer, d'amplaria màxima 30 cm,
amb canal de suport, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 5,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,100 /R x 58,26000 = 5,82600

Subtotal: 5,82600 5,82600

COST DIRECTE 5,82600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,82600

F21DZA15 m Demolició d'escorcell metàlic, d'alçada màxima 15 cm, amb
elements de suport, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual sobre camió

Rend.: 1,000 6,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 25,56000 = 1,27800

Subtotal: 1,27800 1,27800

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 17,89000 = 0,89450

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,060 /R x 73,73000 = 4,42380

Subtotal: 5,31830 5,31830

COST DIRECTE 6,59630
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,59630

F21DZA20 u Enderroc d'arqueta d'obra de mida màxima 50x50 cm, amb
revestiment inclòs, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 25,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 24,72000 = 24,72000

Subtotal: 24,72000 24,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37080

COST DIRECTE 25,09080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,09080
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F21 DEMOLICIONS
F21H Familia 21H
______________________________________________________________________________________________________________

F21H1453 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 59,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 24,72000 = 2,47200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 30,59000 = 6,11800

Subtotal: 8,59000 8,59000

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,350 /R x 73,73000 = 25,80550

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,085 /R x 58,26000 = 4,95210

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,400 /R x 49,25000 = 19,70000

Subtotal: 50,45760 50,45760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12885

COST DIRECTE 59,17645
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,17645

F21H1C53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc
de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 157,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 30,59000 = 15,29500

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 24,72000 = 6,18000

Subtotal: 21,47500 21,47500

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,800 /R x 73,73000 = 58,98400

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,600 /R x 54,73000 = 32,83800

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,211 /R x 58,26000 = 12,29286

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 /R x 62,42000 = 31,21000

Subtotal: 135,32486 135,32486

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32213

COST DIRECTE 157,12199
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,12199
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F21 DEMOLICIONS
F21Q Familia 21Q
______________________________________________________________________________________________________________

F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 12,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 25,56000 = 5,11200

Subtotal: 5,11200 5,11200

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 17,89000 = 1,78900

C1503000 h Camió grua 0,100 /R x 52,00000 = 5,20000

Subtotal: 6,98900 6,98900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07668

COST DIRECTE 12,17768
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,17768

F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 25,56000 = 3,83400

Subtotal: 3,83400 3,83400

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,075 /R x 17,89000 = 1,34175

Subtotal: 1,34175 1,34175

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05751

COST DIRECTE 5,23326
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,23326

F21QBB01 u Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 106,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,700 /R x 30,59000 = 21,41300

A0150000 h Manobre especialista 1,400 /R x 25,56000 = 35,78400

Subtotal: 57,19700 57,19700

Maquinària
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C1503000 h Camió grua 0,700 /R x 52,00000 = 36,40000

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,700 /R x 17,89000 = 12,52300

Subtotal: 48,92300 48,92300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,85796

COST DIRECTE 106,97796
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,97796

F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 8,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 25,56000 = 6,39000

Subtotal: 6,39000 6,39000

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,125 /R x 17,89000 = 2,23625

Subtotal: 2,23625 2,23625

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09585

COST DIRECTE 8,72210
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,72210

F21QZA01 m Retirada de banc lineal d'acer, de fins a 60cm d'amplada i 120cm
de desenvolupament,amb suports verticals cada 100cm com a
màxim, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica
de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 18,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 25,56000 = 7,66800

Subtotal: 7,66800 7,66800

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 17,89000 = 2,68350

C1503000 h Camió grua 0,150 /R x 52,00000 = 7,80000

Subtotal: 10,48350 10,48350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11502

COST DIRECTE 18,26652
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,26652
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F21QZA19 u Adaptació d'arqueta existent a nova cota de paviment, fins a màxim
de 60x60x50cm, inclou enderroc de tapa, tall i enderroc
d'elements sobrants i adaptació d'arqueta, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 55,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,700 /R x 30,59000 = 21,41300

A0150000 h Manobre especialista 1,300 /R x 25,56000 = 33,22800

Subtotal: 54,64100 54,64100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,81962

COST DIRECTE 55,46062
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,46062

F22 MOVIMENTS DE TERRES
F221 Familia 221
______________________________________________________________________________________________________________

F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió

Rend.: 1,000 4,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x 99,62000 = 4,48290

Subtotal: 4,48290 4,48290

COST DIRECTE 4,48290
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,48290

F22 MOVIMENTS DE TERRES
F222 EXCAVACIONS DE RASES I POUS
______________________________________________________________________________________________________________

F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i
50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades
de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Rend.: 1,000 7,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 24,72000 = 1,97760

A0150000 h Manobre especialista 0,080 /R x 25,56000 = 2,04480

Subtotal: 4,02240 4,02240

Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,080 /R x 5,66000 = 0,45280

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0483 /R x 58,26000 = 2,81396

Subtotal: 3,26676 3,26676
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06034

COST DIRECTE 7,34950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,34950

F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i
70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades
de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Rend.: 1,000 11,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,125 /R x 24,72000 = 3,09000

A0150000 h Manobre especialista 0,125 /R x 25,56000 = 3,19500

Subtotal: 6,28500 6,28500

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0725 /R x 58,26000 = 4,22385

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,125 /R x 5,66000 = 0,70750

Subtotal: 4,93135 4,93135

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09428

COST DIRECTE 11,31063
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,31063

F22 MOVIMENTS DE TERRES
F226 Familia 226
______________________________________________________________________________________________________________

F2261C0F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95 % del PM

Rend.: 1,000 6,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,026 /R x 105,40000 = 2,74040

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,045 /R x 77,13000 = 3,47085

Subtotal: 6,21125 6,21125

COST DIRECTE 6,21125
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,21125
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F22 MOVIMENTS DE TERRES
F227 Familia 227
______________________________________________________________________________________________________________

F227500A m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 90% PM

Rend.: 1,000 4,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 25,56000 = 2,55600

A0140000 h Manobre 0,065 /R x 24,72000 = 1,60680

Subtotal: 4,16280 4,16280

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,100 /R x 6,24000 = 0,62400

Subtotal: 0,62400 0,62400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06244

COST DIRECTE 4,84924
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,84924

F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 5,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,065 /R x 24,72000 = 1,60680

A0150000 h Manobre especialista 0,110 /R x 25,56000 = 2,81160

Subtotal: 4,41840 4,41840

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,110 /R x 6,24000 = 0,68640

Subtotal: 0,68640 0,68640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06628

COST DIRECTE 5,17108
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,17108

F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 3,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,063 /R x 24,72000 = 1,55736

A0150000 h Manobre especialista 0,044 /R x 25,56000 = 1,12464

Subtotal: 2,68200 2,68200

Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,044 /R x 7,89000 = 0,34716
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Subtotal: 0,34716 0,34716

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04023

COST DIRECTE 3,06939
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,06939

F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM

Rend.: 1,000 1,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 77,13000 = 0,84843

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 69,71000 = 0,69710

Subtotal: 1,54553 1,54553

COST DIRECTE 1,54553
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,54553

F22 MOVIMENTS DE TERRES
F228 Familia 228
______________________________________________________________________________________________________________

F2285P0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50%
de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Rend.: 1,000 34,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,550 /R x 25,56000 = 14,05800

Subtotal: 14,05800 14,05800

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 58,26000 = 7,04946

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,550 /R x 6,24000 = 3,43200

Subtotal: 10,48146 10,48146

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,500      x 18,99000 = 9,49500

Subtotal: 9,49500 9,49500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21087

COST DIRECTE 34,24533
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,24533
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F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant

Rend.: 1,000 39,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,080 /R x 25,56000 = 2,04480

Subtotal: 2,04480 2,04480

Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,080 /R x 7,89000 = 0,63120

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,048 /R x 58,26000 = 2,79648

Subtotal: 3,42768 3,42768

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,800      x 18,99000 = 34,18200

Subtotal: 34,18200 34,18200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03067

COST DIRECTE 39,68515
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,68515

F24 TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA
F242 Familia 242
______________________________________________________________________________________________________________

F2422020 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper

Rend.: 1,000 4,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0338 /R x 58,26000 = 1,96919

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,100 /R x 28,06000 = 2,80600

Subtotal: 4,77519 4,77519

COST DIRECTE 4,77519
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,77519

F2424237 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador,
amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 9,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 24,72000 = 4,94400

Subtotal: 4,94400 4,94400

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,034 /R x 46,75000 = 1,58950
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C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,089 /R x 37,62000 = 3,34818

Subtotal: 4,93768 4,93768

COST DIRECTE 9,88168
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,88168

F2R GESTIÓ DE RESIDUS
F2R3 Familia 2R3
______________________________________________________________________________________________________________

F2R3U001 m3 Transport de terres aprop de l'obra en zona de rebliment
autoritzada per l'Ajuntament, carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 200 i fins a 500 m

Rend.: 1,000 1,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,035 /R x 44,84000 = 1,56940

Subtotal: 1,56940 1,56940

COST DIRECTE 1,56940
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,56940

F2R GESTIÓ DE RESIDUS
F2R5 Familia 2R5
______________________________________________________________________________________________________________

F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 6,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,145 /R x 44,84000 = 6,50180

Subtotal: 6,50180 6,50180

COST DIRECTE 6,50180
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,50180

F2R GESTIÓ DE RESIDUS
F2RA Familia 2RA
______________________________________________________________________________________________________________

F2RA6680 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 -28,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6680 t Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o

0,200      x -142,38000 = -28,47600
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demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Subtotal: -28,47600 -28,47600

COST DIRECTE -28,47600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL -28,47600

F2RA8580 m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 18,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA8580 t Deposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,170      x 110,48000 = 18,78160

Subtotal: 18,78160 18,78160

COST DIRECTE 18,78160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,78160

F2RA8890 m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 11,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA8890 t Deposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus de fusta no perillosos amb
una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,190      x 62,65000 = 11,90350

Subtotal: 11,90350 11,90350

COST DIRECTE 11,90350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,90350

F3
F31
F315 Familia 315
______________________________________________________________________________________________________________

F31521G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió

Rend.: 1,000 83,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,250 /R x 24,72000 = 6,18000

Subtotal: 6,18000 6,18000

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 70,00000 = 77,00000

Subtotal: 77,00000 77,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09270

COST DIRECTE 83,27270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,27270

F7
F7B
F7B4 Familia 7B4
______________________________________________________________________________________________________________

F7B451D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament
de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir

Rend.: 1,000 2,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 29,60000 = 1,18400

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 26,28000 = 0,52560

Subtotal: 1,70960 1,70960

Materials

B7B151D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

1,100      x 0,79000 = 0,86900

Subtotal: 0,86900 0,86900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02564

COST DIRECTE 2,60424
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,60424

F7B451E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament
de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir

Rend.: 1,000 2,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 29,60000 = 1,18400

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 26,28000 = 0,52560

Subtotal: 1,70960 1,70960

Materials

B7B151E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2

1,100      x 1,00000 = 1,10000

Subtotal: 1,10000 1,10000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02564

COST DIRECTE 2,83524
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,83524

F9 PAVIMENTS
F92
F921 Familia 921
______________________________________________________________________________________________________________

F921ZA01 m3 Subbase de tot-u artificial, drenant Tmas 20mm (ZAD20) segons
art 510 PG3 ZAD-20cm; grava 4/20mm, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 28,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 24,72000 = 1,23600

Subtotal: 1,23600 1,23600

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 49,63000 = 1,24075

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 69,71000 = 2,43985

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 77,13000 = 3,08520

Subtotal: 6,76580 6,76580

Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 17,57000 = 20,20550

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,75000 = 0,08750

Subtotal: 20,29300 20,29300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01854

COST DIRECTE 28,31334
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,31334

F93
F931 Familia 931
______________________________________________________________________________________________________________

F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Rend.: 1,000 27,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 24,72000 = 1,23600

Subtotal: 1,23600 1,23600

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 69,71000 = 2,43985

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 77,13000 = 3,08520

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 49,63000 = 1,24075
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Subtotal: 6,76580 6,76580

Materials

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,150      x 17,09000 = 19,65350

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,75000 = 0,08750

Subtotal: 19,74100 19,74100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01854

COST DIRECTE 27,76134
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,76134

F93
F936 Familia 936
______________________________________________________________________________________________________________

F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 82,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 24,72000 = 3,70800

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 29,60000 = 4,44000

Subtotal: 8,14800 8,14800

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,89000 = 0,73350

Subtotal: 0,73350 0,73350

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 70,00000 = 73,50000

Subtotal: 73,50000 73,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12222

COST DIRECTE 82,50372
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,50372

F96
F961 Familia 961
______________________________________________________________________________________________________________

F961APF7 m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i
flamejada, de forma recta, de 7 a 10x20 cm, col·locada sobre base
de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada

Rend.: 1,000 39,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,465 /R x 24,72000 = 11,49480
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A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,219 /R x 29,60000 = 6,48240

Subtotal: 17,97720 17,97720

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0473      x 68,75000 = 3,25188

B9611PF0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 7 a
10x20 cm

1,050      x 17,06000 = 17,91300

Subtotal: 21,16488 21,16488

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26966

COST DIRECTE 39,41174
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,41174

F961ZA01 m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i
flamejada, de forma recta, de 25x20 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada

Rend.: 1,000 52,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,505 /R x 24,72000 = 12,48360

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,237 /R x 29,60000 = 7,01520

Subtotal: 19,49880 19,49880

Materials

B96118G0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

1,050      x 27,83000 = 29,22150

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0506      x 68,75000 = 3,47875

Subtotal: 32,70025 32,70025

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29248

COST DIRECTE 52,49153
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,49153

F96
F965 Familia 965
______________________________________________________________________________________________________________

F965ZA02 m Vorada recta de formigó, doble capa, de 20x8 cm segons UNE
127340 ,amb cantell rom, tipus ´´vorada jardí fiol´´ de la casa Pujol
o equivalent, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 26,65 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 24,72000 = 11,12400

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 29,60000 = 6,51200

Subtotal: 17,63600 17,63600

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,044      x 68,75000 = 3,02500

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 36,58000 = 0,07682

B965A3C0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 5,38000 = 5,64900

Subtotal: 8,75082 8,75082

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26454

COST DIRECTE 26,65136
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,65136

F96
F96A Familia 96A
______________________________________________________________________________________________________________

F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, amb un cantell biselat, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

Rend.: 1,000 42,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,150 /R x 29,60000 = 4,44000

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 24,72000 = 3,70800

Subtotal: 8,14800 8,14800

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,045      x 68,75000 = 3,09375

B96AUG10 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

1,050      x 29,26000 = 30,72300

Subtotal: 33,81675 33,81675

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12222

COST DIRECTE 42,08697
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,08697
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F96AZA01 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 100 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió

Rend.: 1,000 26,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,150 /R x 29,60000 = 4,44000

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 24,72000 = 3,70800

Subtotal: 8,14800 8,14800

Materials

B96AZA01 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 100
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

1,050      x 14,63000 = 15,36150

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,045      x 68,75000 = 3,09375

Subtotal: 18,45525 18,45525

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12222

COST DIRECTE 26,72547
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,72547

F97
F971 Familia 971
______________________________________________________________________________________________________________

F9715G11 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

Rend.: 1,000 98,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 24,72000 = 14,83200

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 29,60000 = 5,92000

Subtotal: 20,75200 20,75200

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,060 /R x 4,89000 = 0,29340

Subtotal: 0,29340 0,29340

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 70,00000 = 77,00000

Subtotal: 77,00000 77,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31128

COST DIRECTE 98,35668
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,35668

F97
F974 Familia 974
______________________________________________________________________________________________________________

F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment
monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter
i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Rend.: 1,000 18,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,105 /R x 24,72000 = 2,59560

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 29,60000 = 8,88000

Subtotal: 11,47560 11,47560

Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,105 /R x 1,62000 = 0,17010

Subtotal: 0,17010 0,17010

Materials

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0015      x 183,77000 = 0,27566

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0189      x 39,98000 = 0,75562

B97423E1 u Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de
30x30x8 cm, per a rigoles

3,333      x 1,82000 = 6,06606

Subtotal: 7,09734 7,09734

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17213

COST DIRECTE 18,91517
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,91517

F97
F97Z Familia 97Z
______________________________________________________________________________________________________________

F97Z1240 m Encofrat a una cara per a rigoles, amb fustes, d'una alçària <= 60
cm

Rend.: 1,000 10,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 29,60000 = 4,73600

A0140000 h Manobre 0,160 /R x 24,72000 = 3,95520

Subtotal: 8,69120 8,69120

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,0741      x 1,55000 = 0,11486
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B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,81000 = 0,11240

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,3197      x 0,39000 = 1,68468

Subtotal: 1,91194 1,91194

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13037

COST DIRECTE 10,73351
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,73351

F9A
F9A1 Familia 9A1
______________________________________________________________________________________________________________

F9A1201J m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del
PM

Rend.: 1,000 30,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 24,72000 = 1,23600

Subtotal: 1,23600 1,23600

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 77,13000 = 3,85650

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 49,63000 = 1,24075

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 69,71000 = 2,43985

Subtotal: 7,53710 7,53710

Materials

B03C-HG1A m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 18,51000 = 21,28650

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,75000 = 0,08750

Subtotal: 21,37400 21,37400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01854

COST DIRECTE 30,16564
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,16564

F9A
F9A2 Familia 9A2
______________________________________________________________________________________________________________

F9A2ZA01 m3 Paviment de granulat de pedra granítica de grandària màxima 3 a
8 mm i cares trencades, amb estesa i piconatge mecànics del
material

Rend.: 1,000 46,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 24,72000 = 1,23600

Subtotal: 1,23600 1,23600

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 69,71000 = 2,43985
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C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 77,13000 = 1,54260

Subtotal: 3,98245 3,98245

Materials

B0332A00 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 12 mm 1,870      x 22,16000 = 41,43920

Subtotal: 41,43920 41,43920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01854

COST DIRECTE 46,67619
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,67619

F9A
F9AQ Familia 9AQ
______________________________________________________________________________________________________________

F9AQU210 m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm
cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de
joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics

Rend.: 1,000 53,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 24,72000 = 1,23600

Subtotal: 1,23600 1,23600

Maquinària

C13361P0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori anivellador

0,500 /R x 73,08000 = 36,54000

Subtotal: 36,54000 36,54000

Materials

B031U210 m3 Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense
argila

1,150      x 13,47000 = 15,49050

Subtotal: 15,49050 15,49050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01854

COST DIRECTE 53,28504
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,28504

F9E PAVIMENTS DE PANOT
F9E1 Familia 9E1
______________________________________________________________________________________________________________

F9E1ZA10 m2 Paviment de panot per a vorera nova i reparació de vorera existent,
de morter gris de 20x20x2.5 cm ratllat, 4 pastilles o amb tacs,
classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter pastat 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment
pòrtland. Inclou adaptació i col·locació de les tapes de companyies.

Rend.: 1,000 40,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,580 /R x 29,60000 = 17,16800

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 24,72000 = 10,87680

Subtotal: 28,04480 28,04480

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,75000 = 0,00175

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 118,51000 = 0,36738

B9E11200 m2 Panot gris de 20x20x2.5 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 6,85000 = 6,98700

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 148,23393 = 4,66937

Subtotal: 12,02550 12,02550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42067

COST DIRECTE 40,49097
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,49097

F9F
F9F5 Familia 9F5
______________________________________________________________________________________________________________

F9F5ZA01 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 10x10 cm i
8 cm de gruix, a base de combinació de peces de 2 colors, tipus
TERANA de la casa BREINCO o equivalent, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina.
S'inclou anivellamenti col.locació de tapes de serveis.
Despecejament de paviment segons documentació gràfica de
projecte.

Rend.: 1,000 43,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 29,60000 = 8,88000

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 24,72000 = 7,41600

Subtotal: 16,29600 16,29600

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017      x 18,99000 = 0,32283

B9F1ZA01 m2 Peça monocapa form.10x10cmx8cm, preu sup. color 1,000      x 22,15000 = 22,15000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,050      x 94,36372 = 4,71819

Subtotal: 27,19102 27,19102

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24444

COST DIRECTE 43,73146
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,73146
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F9F5ZA02 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i
8 cm de gruix, a base de combinació de peces de 2 colors, tipus
VULCANO de la casa BREINCO o equivalent, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina.
S'inclou anivellamenti col.locació de tapes de serveis.
Despecejament de paviment segons documentació gràfica de
projecte.

Rend.: 1,000 45,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 24,72000 = 7,41600

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 29,60000 = 8,88000

Subtotal: 16,29600 16,29600

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017      x 18,99000 = 0,32283

B9FAZA02 m2 Llosa form. pavim. 60x40cm,g=8cm, forma rect, preu
sup. color

1,000      x 23,90000 = 23,90000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,050      x 94,36372 = 4,71819

Subtotal: 28,94102 28,94102

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24444

COST DIRECTE 45,48146
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,48146

F9F5ZA03 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 20x40 cm i
8 cm de gruix, a base de combinació de peces de 2 colors, tipus
VULCANO de la casa BREINCO o equivalent, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina.
S'inclou anivellamenti col.locació de tapes de serveis.
Despecejament de paviment segons documentació gràfica de
projecte.

Rend.: 1,000 45,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 29,60000 = 8,88000

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 24,72000 = 7,41600

Subtotal: 16,29600 16,29600

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017      x 18,99000 = 0,32283

B9FAZA03 m2 Llosa form. pavim. 20x40cm, g=8cm, forma rect, preu
sup., color

1,000      x 23,90000 = 23,90000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,050      x 94,36372 = 4,71819

Subtotal: 28,94102 28,94102
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24444

COST DIRECTE 45,48146
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,48146

F9F5ZA04 m2 Paviment drenant de peces de formigo de forma rectangular de
60x40 cm i 10 cm de gruix, a base de combinació de peces de 2
colors, tipus FILTRA de la casa BREINCO o equivalent, col·locat
sobre llit de grava de 3/8mm de 5cm de gruix, amb rebliment de
junts amb grava de 3/8mm i comptactació del paviment acabat.
Despecejament de paviment segons documentació gràfica de
projecte.

Rend.: 1,000 53,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 29,60000 = 8,88000

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 24,72000 = 7,41600

Subtotal: 16,29600 16,29600

Materials

B0332C00 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 3 a 6 mm 0,140      x 22,22000 = 3,11080

B9FAZA04 m2 Llosa drenant form. pavim. 60x40cm,g=10cm, froma
rect, preu sup.,color

1,000      x 34,26000 = 34,26000

Subtotal: 37,37080 37,37080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24444

COST DIRECTE 53,91124
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,91124

F9F5ZA05 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i
5 cm de gruix, a base de combinació de peces de 2 colors, tipus
VULCANO de la casa BREINCO o equivalent, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina.
S'inclou anivellamenti col.locació de tapes de serveis.
Despecejament de paviment segons documentació gràfica de
projecte.

Rend.: 1,000 42,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 24,72000 = 7,41600

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 29,60000 = 8,88000

Subtotal: 16,29600 16,29600

Materials

B9FAZA05 m2 Llosa form. pavim. 60x40cm,g=5cm, forma rect, preu
sup., color

1,000      x 21,34000 = 21,34000

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017      x 18,99000 = 0,32283

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,050      x 94,36372 = 4,71819
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Subtotal: 26,38102 26,38102

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24444

COST DIRECTE 42,92146
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,92146

F9F5ZA06 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 20x40 cm i
5 cm de gruix, a base de combinació de peces de 2 colors, tipus
VULCANO de la casa BREINCO o equivalent, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina.
S'inclou anivellamenti col.locació de tapes de serveis.
Despecejament de paviment segons documentació gràfica de
projecte.

Rend.: 1,000 42,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 24,72000 = 7,41600

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 29,60000 = 8,88000

Subtotal: 16,29600 16,29600

Materials

B9FAZA06 m2 Llosa form. pavim. 20x40cm,g=5cm, forma rect, preu
sup.,color

1,000      x 21,36000 = 21,36000

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017      x 18,99000 = 0,32283

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,050      x 94,36372 = 4,71819

Subtotal: 26,40102 26,40102

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24444

COST DIRECTE 42,94146
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,94146

F9F5ZA07 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 10x20 cm i
8 cm de gruix, a base de combinació de peces de 2 colors, tipus
VULCANO de la casa BREINCO o equivalent, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina.
S'inclou anivellamenti col.locació de tapes de serveis.
Despecejament de paviment segons documentació gràfica de
projecte.

Rend.: 1,000 44,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 24,72000 = 7,41600

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 29,60000 = 8,88000

Subtotal: 16,29600 16,29600

Materials

B9F1ZA07 m2 Peça monocapa form.10x20cmx8cm,preu sup,color 1,000      x 23,22000 = 23,22000

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017      x 18,99000 = 0,32283
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D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,050      x 94,36372 = 4,71819

Subtotal: 28,26102 28,26102

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24444

COST DIRECTE 44,80146
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,80146

F9F5ZA08 m2 Paviment indicador tàctil amb botons, de peces de formigo de
forma rectangular de 20x20 cm i 5 cm de gruix, a base de
combinació de peces de 2 colors, tipus VULCANO TACTILE
WARNING de la casa BREINCO o equivalent, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina.
S'inclou anivellamenti col.locació de tapes de serveis.
Despecejament de paviment segons documentació gràfica de
projecte.

Rend.: 1,000 48,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 24,72000 = 7,41600

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 29,60000 = 8,88000

Subtotal: 16,29600 16,29600

Materials

B9F1ZA08 m2 Peça monocapa form. 20x20cmx5cm, preu sup.,color,
indicador tàctil botons

1,000      x 26,80000 = 26,80000

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017      x 18,99000 = 0,32283

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,050      x 94,36372 = 4,71819

Subtotal: 31,84102 31,84102

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24444

COST DIRECTE 48,38146
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,38146

F9F5ZA09 m2 Paviment indicador tàctil ratllat, de peces de formigo de forma
rectangular de 20x20 cm i 5 cm de gruix, a base de combinació de
peces de 2 colors, tipus VULCANO TACTILE CROSSING de la
casa BREINCO o equivalent, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina. S'inclou
anivellamenti col.locació de tapes de serveis. Despecejament de
paviment segons documentació gràfica de projecte.

Rend.: 1,000 48,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 24,72000 = 7,41600

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 29,60000 = 8,88000
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Subtotal: 16,29600 16,29600

Materials

B9F1ZA09 m2 Peça monocapa form. 20x20cmx5cm, preu sup.,color,
indicador tàctil ratllat

1,000      x 26,80000 = 26,80000

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017      x 18,99000 = 0,32283

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,050      x 94,36372 = 4,71819

Subtotal: 31,84102 31,84102

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24444

COST DIRECTE 48,38146
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,38146

F9G
F9G8 Familia 9G8
______________________________________________________________________________________________________________

F9G8CDAS m2 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15
cm, de gruix, amb fibres sintètiques, escampat des de camió,
reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant

Rend.: 1,000 30,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,220 /R x 24,72000 = 5,43840

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 29,60000 = 4,44000

Subtotal: 9,87840 9,87840

Maquinària

C2003000 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 5,56000 = 0,27800

C2005000 h Regle vibratori 0,024 /R x 4,89000 = 0,11736

Subtotal: 0,39536 0,39536

Materials

B9G8C0AS m3 Formigó amb additiu per a paviment continu, amb
fibres sintètiques

0,1575      x 113,90000 = 17,93925

B08AD00F l Producte per a tractament desactivant de superfícies
de formigó

0,250      x 10,17000 = 2,54250

Subtotal: 20,48175 20,48175

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14818

COST DIRECTE 30,90369
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,90369
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F9G
F9GZ Familia 9GZ
______________________________________________________________________________________________________________

F9GZ2524 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de
junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm

Rend.: 1,000 5,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 25,56000 = 3,83400

Subtotal: 3,83400 3,83400

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,150 /R x 9,64000 = 1,44600

Subtotal: 1,44600 1,44600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05751

COST DIRECTE 5,33751
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,33751

F9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
F9H1 PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
______________________________________________________________________________________________________________

F9H1XX03 m Remat de paviment asfàltic contra la rigola o vorada, amb
aglomerat en calent tipus AC 11 surf BC50/70 D (D-8) i granulat
calcari, estès manualment i compactat, sense afectació de la base,
de fins a 5 cms de gruix, d'amplada inferior a 15cm, amb reg
d'adherència. Inclou la part proporcional dels desplaçaments de la
maquinària.

Rend.: 1,000 2,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,025 /R x 24,72000 = 0,61800

A0150000 h Manobre especialista 0,025 /R x 25,56000 = 0,63900

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,025 /R x 29,60000 = 0,74000

Subtotal: 1,99700 1,99700

Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,025 /R x 7,89000 = 0,19725

Subtotal: 0,19725 0,19725

Materials

B9H111E2 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11
surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari

0,012      x 46,49000 = 0,55788

B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus
ECR-1

0,100      x 0,34000 = 0,03400

Subtotal: 0,59188 0,59188
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COST DIRECTE 2,78613
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,78613

FB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FB1
FB12 Familia B12
______________________________________________________________________________________________________________

FB12ZA01 m Tanca perimetral per a parcs infantils model Cylinder REF.
PPT016-85 de la casa Happy Ludic o equivalent, formada per tubs
de 85 cm d'alçada i 80mm de diàmetre, separats cada <100mm,
fabricada en acer galvanitzat banyat, amb platina inferior de 200 x
8 de base, barilla superior d'acer de 8 mm de diàmetre, ancorada a
l'obra amb morter o amb fixacions mecàniques. Inclou elements
d'ancoratge i fonaments de suport.

Rend.: 1,000 136,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 29,60000 = 8,88000

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 30,07000 = 12,02800

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 24,72000 = 4,94400

Subtotal: 25,85200 25,85200

Materials

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,010      x 41,08000 = 0,41080

BB12ZA01 m Tanca perimetral per a parcs infantils model Cylinder
REF. PPT016-85 de la casa Happy Ludic o
equivalent, formada per tubs de 85 cm d'alçada i
80mm de diàmetre, separats cada <100mm, fabricada
en acer galvanitzat banyat, amb platina inferior de
200 x 8 de base, barilla superior d'acer de 8 mm de
diàmetre. Inclou elements d'ancoratge

1,000      x 110,00000 = 110,00000

Subtotal: 110,41080 110,41080

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,64630

COST DIRECTE 136,90910
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,90910

FB12ZA02 u Porta per a perimetral per a parcs infantils model Cylinder REF.
PPT016-85 de la casa Happy Ludic o equivalent, d'1m d'amplada,
formada per tubs de 85 cm d'alçada i 80mm de diàmetre, separats
cada <100mm, fabricada en acer galvanitzat banyat, amb platina
inferior de 200 x 8 de base, barilla superior d'acer de 8 mm de
diàmetre, ancorada tanca perimetral. Inclou nivellament, elements
d'ancoratge, frontises i cancela  de suport.

Rend.: 1,000 141,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 30,07000 = 12,02800

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 29,60000 = 8,88000
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Subtotal: 20,90800 20,90800

Materials

BB12ZA02 u Porta per a perimetral per a parcs infantils model
Cylinder REF. PPT016-85 de la casa Happy Ludic o
equivalent, d'1m d'amplada, formada per tubs de 85
cm d'alçada i 80mm de diàmetre, separats cada
<100mm, fabricada en acer galvanitzat banyat, amb
platina inferior de 200 x 8 de base, barilla superior
d'acer de 8 mm de diàmetre, ancorada tanca
perimetral. Inclou nivellament, elements d'ancoratge,
frontises i cancela  de suport.

1,000      x 120,00000 = 120,00000

Subtotal: 120,00000 120,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,52270

COST DIRECTE 141,43070
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,43070

FBA
FBA3 Familia BA3
______________________________________________________________________________________________________________

FBA31511 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent
i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 7,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,042 /R x 24,72000 = 1,03824

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,084 /R x 29,60000 = 2,48640

Subtotal: 3,52464 3,52464

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 30,29000 = 1,27218

Subtotal: 1,27218 1,27218

Materials

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,816      x 2,29000 = 1,86864

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,500      x 1,44000 = 0,72000

Subtotal: 2,58864 2,58864

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05287

COST DIRECTE 7,43833
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,43833
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FBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
FBB1 SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

FBB11251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
60 cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 42,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 30,59000 = 7,64750

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 26,28000 = 6,57000

Subtotal: 14,21750 14,21750

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,062 /R x 52,00000 = 3,22400

Subtotal: 3,22400 3,22400

Materials

BBM12601 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de
diàmetre, triangular de 70cm de costat, octogonal de
60cms de diàmetre o  rectangular 60x60, inclòs els
accessoris de fixació.

1,000      x 24,98000 = 24,98000

Subtotal: 24,98000 24,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21326

COST DIRECTE 42,63476
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,63476

FBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
FBB2 SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

FBB21401 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat,
de 40x60 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 47,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 30,59000 = 3,67080

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 26,28000 = 3,15360

Subtotal: 6,82440 6,82440

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,030 /R x 52,00000 = 1,56000

Subtotal: 1,56000 1,56000

Materials

BBM1ADA1 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 40x60 cm, acabada amb
pintura no reflectora

1,000      x 38,67000 = 38,67000

Subtotal: 38,67000 38,67000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10237

COST DIRECTE 47,15677
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,15677

FBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
FBBZ ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL
______________________________________________________________________________________________________________

FBBZ1220 u Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat

Rend.: 1,000 30,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 24,72000 = 2,47200

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 29,60000 = 1,48000

Subtotal: 3,95200 3,95200

Materials

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a senyalització vertical

1,000      x 23,95000 = 23,95000

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,0294      x 79,77054 = 2,34525

Subtotal: 26,29525 26,29525

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05928

COST DIRECTE 30,30653
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,30653

FD SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD5
FD5A Familia D5A
______________________________________________________________________________________________________________

FD5A1705 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=200 mm i reblert amb
material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

Rend.: 1,000 43,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 24,72000 = 9,88800

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 29,60000 = 5,92000

Subtotal: 15,80800 15,80800

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,085 /R x 58,26000 = 4,95210

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 6,24000 = 1,24800

Subtotal: 6,20010 6,20010

Materials
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B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,520      x 19,82000 = 10,30640

BD5A2F20 m Tub circular ranurat de PVC, de paret doble i 200 mm
de diàmetre

1,050      x 10,02000 = 10,52100

Subtotal: 20,82740 20,82740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23712

COST DIRECTE 43,07262
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,07262

FD5
FD5H Familia D5H
______________________________________________________________________________________________________________

FD5H8AC8 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200
mm i de 240 a 300 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de
fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada
amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera
de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Rend.: 1,000 130,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 24,72000 = 11,12400

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 29,60000 = 8,88000

Subtotal: 20,00400 20,00400

Materials

BD5H8AC8 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 200 mm i 240 a 300 mm d'alçària, sense perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal

1,050      x 92,97000 = 97,61850

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1815      x 70,00000 = 12,70500

Subtotal: 110,32350 110,32350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30006

COST DIRECTE 130,62756
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,62756

FD5
FD5J Familia D5J
______________________________________________________________________________________________________________

FD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 80,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,050 /R x 24,72000 = 25,95600

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,050 /R x 29,60000 = 31,08000
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Subtotal: 57,03600 57,03600

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,560      x 2,81000 = 1,57360

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,2739      x 70,00000 = 19,17300

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,49000 = 1,50043

Subtotal: 22,24703 22,24703

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,85554

COST DIRECTE 80,13857
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,13857

FD5
FD5Z Familia D5Z
______________________________________________________________________________________________________________

FD5Z9CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 750x300x40 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 79,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 29,60000 = 12,43200

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 24,72000 = 10,38240

Subtotal: 22,81440 22,81440

Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 36,58000 = 1,46320

BD5Z9CC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x300x40 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície
d'absorció

1,000      x 54,66000 = 54,66000

Subtotal: 56,12320 56,12320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34222

COST DIRECTE 79,27982
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,27982
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FD7
FD7J Familia D7J
______________________________________________________________________________________________________________

FD7JC186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 11,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 30,59000 = 4,28260

A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 26,28000 = 3,67920

Subtotal: 7,96180 7,96180

Materials

BD7JC180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 3,14000 = 3,20280

Subtotal: 3,20280 3,20280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11943

COST DIRECTE 11,28403
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,28403

FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 12,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 30,59000 = 4,28260

A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 26,28000 = 3,67920

Subtotal: 7,96180 7,96180

Materials

BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 4,45000 = 4,53900

Subtotal: 4,53900 4,53900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11943

COST DIRECTE 12,62023
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,62023
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FD7JG146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 14,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 30,59000 = 4,28260

A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 26,28000 = 3,67920

Subtotal: 7,96180 7,96180

Materials

BD7JG140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 6,41000 = 6,53820

Subtotal: 6,53820 6,53820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11943

COST DIRECTE 14,61943
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,61943

FDB
FDB2 Familia DB2
______________________________________________________________________________________________________________

FDB27429 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1x1 m per a tub de diàmetre 40 cm

Rend.: 1,000 37,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,260 /R x 24,72000 = 6,42720

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,260 /R x 29,60000 = 7,69600

Subtotal: 14,12320 14,12320

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,3297      x 70,00000 = 23,07900

Subtotal: 23,07900 23,07900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21185

COST DIRECTE 37,41405
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,41405
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FDD PARETS PER A POUS DE REGISTRE
FDD1 Familia DD1
______________________________________________________________________________________________________________

FDD15229 m Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 11,5 cm de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 289,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 4,560 /R x 29,60000 = 134,97600

A0140000 h Manobre 4,560 /R x 24,72000 = 112,72320

Subtotal: 247,69920 247,69920

Materials

B0F1DHA1 u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

119,034      x 0,15000 = 17,85510

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0133      x 118,51000 = 1,57618

B0111000 m3 Aigua 0,005      x 1,75000 = 0,00875

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,1231      x 148,23393 = 18,24760

Subtotal: 37,68763 37,68763

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,71549

COST DIRECTE 289,10232
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 289,10232

FDD PARETS PER A POUS DE REGISTRE
FDDZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS PER A POUS DE REGISTRE
______________________________________________________________________________________________________________

FDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 164,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 24,72000 = 10,13520

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 29,60000 = 12,13600

Subtotal: 22,27120 22,27120

Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 36,58000 = 1,30591

BDDZ5DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 141,05000 = 141,05000

Subtotal: 142,35591 142,35591
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33407

COST DIRECTE 164,96118
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,96118

FDDZR002 u Desmuntatge de tapa i marc d'instal.lacions existents, encofrat
perimetral i recol.locació de marc i tapa.

Rend.: 1,000 25,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 24,72000 = 10,13520

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 29,60000 = 12,13600

Subtotal: 22,27120 22,27120

Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,080      x 36,58000 = 2,92640

Subtotal: 2,92640 2,92640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33407

COST DIRECTE 25,53167
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,53167

FDG CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDG5 Familia DG5
______________________________________________________________________________________________________________

FDG51311 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres
seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

Rend.: 1,000 5,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,010 /R x 29,60000 = 0,29600

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 24,72000 = 0,49440

A0150000 h Manobre especialista 0,083 /R x 25,56000 = 2,12148

Subtotal: 2,91188 2,91188

Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,083 /R x 5,66000 = 0,46978

Subtotal: 0,46978 0,46978

Materials

BG22TH10 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, per a canalitzacions soterrades

1,050      x 1,96000 = 2,05800

BDGZP900 u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

1,010      x 0,26000 = 0,26260
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BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

1,020      x 0,16000 = 0,16320

Subtotal: 2,48380 2,48380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04368

COST DIRECTE 5,90914
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,90914

FDG52437 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Rend.: 1,000 15,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,015 /R x 29,60000 = 0,44400

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 24,72000 = 0,74160

Subtotal: 1,18560 1,18560

Materials

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

2,040      x 0,16000 = 0,32640

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1122      x 70,00000 = 7,85400

BDGZPA00 u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm
de diàmetre nominal

2,020      x 0,26000 = 0,52520

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,100      x 2,47000 = 5,18700

Subtotal: 13,89260 13,89260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01778

COST DIRECTE 15,09598
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,09598

FDG CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDGZ MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
______________________________________________________________________________________________________________

FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per
a malla senyalitzadora

Rend.: 1,000 0,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 26,28000 = 0,26280

Subtotal: 0,26280 0,26280
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Materials

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,020      x 0,31000 = 0,31620

Subtotal: 0,31620 0,31620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00394

COST DIRECTE 0,58294
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,58294

FDK
FDK2 Familia DK2
______________________________________________________________________________________________________________

FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 71,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 24,72000 = 24,72000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 29,60000 = 14,80000

Subtotal: 39,52000 39,52000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,200 /R x 52,00000 = 10,40000

Subtotal: 10,40000 10,40000

Materials

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 16,69000 = 16,69000

B064500B m3 Formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0567      x 71,03000 = 4,02740

Subtotal: 20,71740 20,71740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,59280

COST DIRECTE 71,23020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,23020

FDK
FDKZ Familia DKZ
______________________________________________________________________________________________________________

FDKZ3154 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

Rend.: 1,000 43,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 24,72000 = 8,65200

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 29,60000 = 10,36000
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Subtotal: 19,01200 19,01200

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0042      x 39,98000 = 0,16792

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

1,000      x 24,34000 = 24,34000

Subtotal: 24,50792 24,50792

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28518

COST DIRECTE 43,80510
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,80510

FDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 77,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 29,60000 = 10,36000

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 24,72000 = 8,65200

Subtotal: 19,01200 19,01200

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0032      x 39,98000 = 0,12794

BDKZH9C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 58,16000 = 58,16000

Subtotal: 58,28794 58,28794

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28518

COST DIRECTE 77,58512
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,58512

FF
FFB
FFB2 Familia FB2
______________________________________________________________________________________________________________

FFB27355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 7,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 30,59000 = 2,44720

A013M000 h Ajudant muntador 0,080 /R x 26,28000 = 2,10240

Subtotal: 4,54960 4,54960
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Materials

BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,16000 = 0,16000

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 5,56000 = 1,66800

BFB27300 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,93000 = 0,94860

Subtotal: 2,77660 2,77660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06824

COST DIRECTE 7,39444
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,39444

FFB28355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 9,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 26,28000 = 2,36520

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 30,59000 = 2,75310

Subtotal: 5,11830 5,11830

Materials

BFWB2805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 7,80000 = 2,34000

BFB28300 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,45000 = 1,47900

BFYB2805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 4,05900 4,05900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07677

COST DIRECTE 9,25407
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,25407
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FG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
FG1 CAIXES I ARMARIS
FG11 CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

FG11U400 u Caixa de protecció d'una sortida tipus Sertsem o similar instal·lada
a columna, amb fusibles de 6A inclosos per protecció de lluminària
(a fase i neutre).

Rend.: 1,000 23,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 26,24000 = 1,31200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 30,59000 = 7,64750

Subtotal: 8,95950 8,95950

Materials

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

0,150      x 8,44000 = 1,26600

BG111U00 U Caixa de protecció d'una sortida tipus Sertsem o
similar instal·lada a columna, amb fusibles de 6A
inclosos per protecció de lluminària  (a fase i neutre).

1,000      x 12,81000 = 12,81000

Subtotal: 14,07600 14,07600

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 % s/ 8,95933 = 0,13439

Subtotal: 0,13439 0,13439

COST DIRECTE 23,16989
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,16989

FG3
FG31 Familia G31
______________________________________________________________________________________________________________

FG319554 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2,
tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 5,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 26,24000 = 1,04960

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 30,59000 = 1,22360

Subtotal: 2,27320 2,27320

Materials

BG319550 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,020      x 2,85000 = 2,90700

Subtotal: 2,90700 2,90700
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03410

COST DIRECTE 5,21430
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,21430

FGD ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
FGD1 PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA
______________________________________________________________________________________________________________

FGD1122E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300
µm de gruix, de 1000 mm llargària de 14.6 mm de diàmetre,
clavada a terra

Rend.: 1,000 24,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 30,59000 = 6,11800

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 26,24000 = 5,24800

Subtotal: 11,36600 11,36600

Materials

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 4,12000 = 4,12000

BGD11220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1000 mm de llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 9,18000 = 9,18000

Subtotal: 13,30000 13,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17049

COST DIRECTE 24,83649
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,83649

FH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
FHM ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
FHM1 Familia HM1
______________________________________________________________________________________________________________

FHM1ZA11 u Subministrament i col.locació de columna cilíndrica model CIL de
la casa Simon o equivalent, de 5 metres d’alçada, a base de tub de
de 100mm de diàmetre, i 3 mm d'espessor, acabat galvanitzat i
pintat color gris decoratiu tipus GYDECO, amb fuste de xapa
d'acer al carboni, base platina xapa d'acer encastada, i porta de
registre enrasada, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre
dau de formigó.

Rend.: 1,000 593,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 30,59000 = 16,21270

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 24,72000 = 6,18000

A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 26,24000 = 13,90720

Subtotal: 36,29990 36,29990

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 52,00000 = 27,56000
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C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 45,39000 = 24,05670

Subtotal: 51,61670 51,61670

Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 45,62000 = 45,62000

BHM11WA0 u Columna cilíndrica model CIL de la casa Simon o
equivalent, de 5 metres d’alçada, a base de tub de de
100mm de diàmetre, i 3 mm d'espessor, acabat
galvanitzat i pintat color gris decoratiu tipus
GYDECO, amb fuste de xapa d'acer al carboni, base
platina xapa d'acer encastada, i  porta de registre
enrasada, segons norma UNE-EN 40-5,

1,000      x 442,00000 = 442,00000

B064500C m3 Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,242      x 71,03000 = 17,18926

Subtotal: 504,80926 504,80926

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54450

COST DIRECTE 593,27036
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 593,27036

FHM1ZA12 u Subministrament i col.locació de columna cilíndrica model CIL de
la casa Simon o equivalent, de 4 metres d’alçada, a base de tub de
de 100mm de diàmetre, i 3 mm d'espessor, acabat galvanitzat i
pintat color gris decoratiu tipus GYDECO, amb fuste de xapa
d'acer al carboni, base platina xapa d'acer encastada, i porta de
registre enrasada, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre
dau de formigó.

Rend.: 1,000 576,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 30,59000 = 16,21270

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 24,72000 = 6,18000

A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 26,24000 = 13,90720

Subtotal: 36,29990 36,29990

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 52,00000 = 27,56000

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 45,39000 = 24,05670

Subtotal: 51,61670 51,61670

Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 45,62000 = 45,62000

B064500C m3 Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,242      x 71,03000 = 17,18926

BHMZA12 u Columna cilíndrica model CIL de la casa Simon o
equivalent, de 4 metres d’alçada, a base de tub de de
100mm de diàmetre, i 3 mm d'espessor, acabat
galvanitzat i pintat color gris decoratiu tipus
GYDECO, amb fuste de xapa d'acer al carboni, base
platina xapa d'acer encastada, i  porta de registre
enrasada, segons norma UNE-EN 40-5,

1,000      x 425,00000 = 425,00000



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 81

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 487,80926 487,80926

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54450

COST DIRECTE 576,27036
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 576,27036

FHN LLUMS PER A EXTERIORS
FHN1 LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES LED
______________________________________________________________________________________________________________

FHN1ZA13 u Subministrament i instal.lació de llum LED de la casa Simon,
model MERAK SXF, o equivalent, de 16 leds 32W, òptica SA,
temperatura de color 3000K, equip regulable 2N-, IP66, IK10,
acabat pintat color GYDECO, amb accessori per fixar lateralment i
acoblat al suport.
Formada per lluminària decorativa Simon MERAK SXF o
equivalent, amb fixació lateral, ajustable per compensació negativa
en bàculs, i fixació post-top, coberta plana amb sistema de
refrigeració intern dels LEDs en forma de bresca, sense aletes
visibles, difusor de vidre transparent pla, i equip electrònic. Classe
I, índex de protecció IP66. Índex de resistència l'impacte IK10.
Tensió d'alimentació 230Vac / 50Hz. Dimensiones màximes de
520x170x425 y obertura por 2 palanques sense eines.
Bloc lumínic format per grup òptic Istanium® i el grup elèctric,
extraïble i actualiztable en una única peça, amb accés superior i
amb seccionador per a desconnexió automàtica. Òptica multi-array
segons aplicació. Rendiment LOR del 93% al 82%. FHS = 0%.
Reflector tronco piramidal anti enlluernament, matisat amb
recuperació de flux.  Regulació 2N-.

Rend.: 1,000 417,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 30,59000 = 10,70650

A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 26,24000 = 9,18400

Subtotal: 19,89050 19,89050

Materials

BHN15WA0 u Llum LED de la casa Simon, model MERAK SXF, o
equivalent, de 16 leds 32W, òptica SA, temperatura
de color 3000K, equip regulable 2N-, IP66, IK10,
acabat pintat color GYDECO, amb accessori per fixar
lateralment i acoblat al suport.
Formada per lluminària decorativa Simon MERAK
SXF o equivalent, amb fixació lateral, ajustable per
compensació negativa en bàculs, i fixació post-top,
coberta plana amb sistema de refrigeració intern dels
LEDs en forma de bresca, sense aletes visibles,
difusor de vidre transparent pla, i equip electrònic.
Classe I, índex de protecció IP66. Índex de
resistència l'impacte IK10. Tensió d'alimentació
230Vac / 50Hz. Dimensiones màximes de
520x170x425 y obertura por 2 palanques sense eines.
Bloc lumínic format per grup òptic Istanium® i el grup
elèctric, extraïble i actualiztable en una única peça,
amb accés superior i amb seccionador per a
desconnexió automàtica. Òptica multi-array segons
aplicació. Rendiment LOR del 93% al 82%. FHS =

1,000      x 397,00000 = 397,00000
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0%. Reflector tronco piramidal anti enlluernament,
matisat amb recuperació de flux.  Regulació 2N-.

Subtotal: 397,00000 397,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29836

COST DIRECTE 417,18886
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 417,18886

FHN1ZA14 u Subministrament i instal.lació de llum LED de la casa Simon,
model MERAK SXF, o equivalent, de 16 leds 24W, òptica SA,
temperatura de color 3000K, equip regulable 2N-, IP66, IK10,
acabat pintat color GYDECO, amb accessori per fixar lateralment i
acoblat al suport.
Formada per lluminària decorativa Simon MERAK SXF o
equivalent, amb fixació lateral, ajustable per compensació negativa
en bàculs, i fixació post-top, coberta plana amb sistema de
refrigeració intern dels LEDs en forma de bresca, sense aletes
visibles, difusor de vidre transparent pla, i equip electrònic. Classe
I, índex de protecció IP66. Índex de resistència l'impacte IK10.
Tensió d'alimentació 230Vac / 50Hz. Dimensiones màximes de
520x170x425 y obertura por 2 palanques sense eines.
Bloc lumínic format per grup òptic Istanium® i el grup elèctric,
extraïble i actualiztable en una única peça, amb accés superior i
amb seccionador per a desconnexió automàtica. Òptica multi-array
segons aplicació. Rendiment LOR del 93% al 82%. FHS = 0%.
Reflector tronco piramidal anti enlluernament, matisat amb
recuperació de flux.  Regulació 2N-.

Rend.: 1,000 417,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 26,24000 = 9,18400

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 30,59000 = 10,70650

Subtotal: 19,89050 19,89050

Materials

BHNZA14 u Llum LED de la casa Simon, model MERAK SXF, o
equivalent, de 16 leds 24W, òptica SA, temperatura
de color 3000K, equip regulable 2N-, IP66, IK10,
acabat pintat color GYDECO, amb accessori per fixar
lateralment i acoblat al suport.
Formada per lluminària decorativa Simon MERAK
SXF o equivalent, amb fixació lateral, ajustable per
compensació negativa en bàculs, i fixació post-top,
coberta plana amb sistema de refrigeració intern dels
LEDs en forma de bresca, sense aletes visibles,
difusor de vidre transparent pla, i equip electrònic.
Classe I, índex de protecció IP66. Índex de
resistència l'impacte IK10. Tensió d'alimentació
230Vac / 50Hz. Dimensiones màximes de
520x170x425 y obertura por 2 palanques sense eines.
Bloc lumínic format per grup òptic Istanium® i el grup
elèctric, extraïble i actualiztable en una única peça,
amb accés superior i amb seccionador per a
desconnexió automàtica. Òptica multi-array segons
aplicació. Rendiment LOR del 93% al 82%. FHS =
0%. Reflector tronco piramidal anti enlluernament,

1,000      x 397,00000 = 397,00000
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matisat amb recuperació de flux.  Regulació 2N-.

Subtotal: 397,00000 397,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29836

COST DIRECTE 417,18886
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 417,18886

FHT ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ D'INSTAL.ACIONS D'ENLLUMENAT
FHT1 FOTOCONTROLS
______________________________________________________________________________________________________________

FHT11132 u Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de cadmi, de 2
a 150 lux de sensibilitat, de preu alt, per a 125 V de tensió i fixat a
la paret

Rend.: 1,000 56,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 30,59000 = 7,64750

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 26,24000 = 6,56000

Subtotal: 14,20750 14,20750

Materials

BHWT1000 u Part proporcional d'accessoris per a fotocontrols 1,000      x 9,83000 = 9,83000

BHT11130 u Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur
de cadmi, de 2 a 150 lux de sensibilitat, de preu alt,
per a 125 V de tensió

1,000      x 32,61000 = 32,61000

Subtotal: 42,44000 42,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21311

COST DIRECTE 56,86061
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,86061

FJ EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES
FJS EQUIPS PER A REG
FJS1 Familia JS1
______________________________________________________________________________________________________________

FJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i
ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i
tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb
pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la
canonada, instal·lada

Rend.: 1,000 239,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 30,59000 = 30,59000

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 26,28000 = 13,14000

Subtotal: 43,73000 43,73000

Materials

BJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45
mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de

1,000      x 165,39000 = 165,39000
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tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi

BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de
reg amb la canonada

1,000      x 30,00000 = 30,00000

Subtotal: 195,39000 195,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,65595

COST DIRECTE 239,77595
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 239,77595

FJS EQUIPS PER A REG
FJS5 Familia JS5
______________________________________________________________________________________________________________

FJS517A1 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 50 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, instal·lada superficialment, fixada
amb piquetes col·locades cada 5 m

Rend.: 1,000 3,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,034 /R x 30,59000 = 1,04006

A013M000 h Ajudant muntador 0,034 /R x 26,28000 = 0,89352

Subtotal: 1,93358 1,93358

Materials

BJS517A0 m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

1,050      x 1,12000 = 1,17600

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

0,150      x 0,87000 = 0,13050

Subtotal: 1,32650 1,32650

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04834

COST DIRECTE 3,30842
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,30842

FJS5A765 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 120
cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos

Rend.: 1,000 13,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 30,59000 = 3,97670

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 26,28000 = 3,41640

Subtotal: 7,39310 7,39310
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Materials

BJS51760 m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

4,500      x 1,40000 = 6,30000

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,200      x 0,02000 = 0,02400

Subtotal: 6,32400 6,32400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18483

COST DIRECTE 13,90193
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,90193

FJS5ZA01 m Passa tubs de polietilè de 160mm de diàmetre de doble paret.
Inclou excavació, subministrament, transport i col.locació i amb dau
de recobriment de formigó H-150.

Rend.: 1,000 6,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,034 /R x 26,28000 = 0,89352

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,034 /R x 30,59000 = 1,04006

Subtotal: 1,93358 1,93358

Materials

BJS55630 m Tub recobert amb llana de polipropilè per a reg per
degoteig, de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 30 cm

1,020      x 3,52000 = 3,59040

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

2,000      x 0,02000 = 0,04000

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,010      x 79,77054 = 0,79771

Subtotal: 4,42811 4,42811

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04834

COST DIRECTE 6,41003
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,41003

FJS EQUIPS PER A REG
FJSA PROGRAMADORS
______________________________________________________________________________________________________________

FJSAWA06 u Cònsola de programació via radio connectable a ordinador amb
programa de gestió de reg, tipus TBOS o equialent

Rend.: 1,000 395,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BJSA0015 u Cònsola de programació via radio connectable a
ordinador amb programa de gestió de reg

1,000      x 395,20000 = 395,20000
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Subtotal: 395,20000 395,20000

COST DIRECTE 395,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 395,20000

FJSAWA07 u Sistema de programació tipus TBOS o equivalent, format per caixa
de connexió d'una estació, un solenoide d'impuls per a la
electrovalvula. Inclou subministrament, transport, colocació i
muntatge dins d'arqueta, connectat a la xarxa d'alimentació,
programació i prova hidràulica.

Rend.: 1,000 300,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 30,59000 = 45,88500

Subtotal: 45,88500 45,88500

Materials

BJSAWA01 u Programador de reg RZX6 amb alimentació a 24 V,
codificable, ampliable i centralitzable, per a un
nombre màxim de 6 estacions

1,000      x 253,00000 = 253,00000

Subtotal: 253,00000 253,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,14713

COST DIRECTE 300,03213
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 300,03213

FJS EQUIPS PER A REG
FJSD PERICONS PER A INSTAL·LACIONS DE REG
______________________________________________________________________________________________________________

FJSDZA02 u Estació de reg per boques de reg i goteig formada, amb arqueta de
per 3 electrovàlvules, cada una amb arqueta de 50x50x50cm amb
regulador de cabal, 2 manometres, filtre metàl·lic d'anelles de 120
mesh, regulador de pressió amb sortida fixa de 3,5 atmosferes,
inclou subministrament, transport, col·locació i muntatge dins
d'arqueta, amb part proporcional de peces i accessoris de connexió.

Rend.: 1,000 845,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,500 /R x 24,72000 = 61,80000

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 2,500 /R x 29,60000 = 74,00000

Subtotal: 135,80000 135,80000

Materials

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 0,050      x 17,06000 = 0,85300

BJSDWA02 u Estació de reg per boques de reg i goteig formada,
amb arqueta de  per 3 electrovàlvules, cada una amb
arqueta de 50x50x50cm amb regulador de cabal, 2
manometres, filtre metàl·lic d'anelles de 120 mesh,
regulador de pressió amb sortida fixa de 3,5
atmosferes.

1,000      x 500,00000 = 500,00000
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BJSDR800 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de
reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar

1,000      x 181,30000 = 181,30000

Subtotal: 682,15300 682,15300

DESPESES AUXILIARS 20,00 % 27,16000

COST DIRECTE 845,11300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 845,11300

FQ MOBILIARI URBÀ
FQ1 BANCS
FQ11 Familia Q11
______________________________________________________________________________________________________________

FQ11ZA01 u Banc senzill MODO10 de la casa Fàbregas o equivalent,de fusta
tropical pintat i envernissat, de 180 cm de llargària, amb respatller,
cargols i passadors d'acer inoxidable i suports d'alumini anoditzat
(AG3), i 7 llistons de fusta tropical de 35x110x1800 mm, acabat en
vernís de poro obert, de preu superior, col·locat amb fixacions
mecàniques. Subministre i instal.lació.

Rend.: 1,000 329,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,530 /R x 29,60000 = 15,68800

A0140000 h Manobre 0,530 /R x 24,72000 = 13,10160

Subtotal: 28,78960 28,78960

Materials

BQ11-H5AT u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de
llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i
recolzabraços de fusta

1,000      x 300,00000 = 300,00000

Subtotal: 300,00000 300,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,71974

COST DIRECTE 329,50934
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 329,50934

FQ11ZA02 u Cadira MODO10 de la casa Fàbregas o equivalent,de fusta tropical
pintat i envernissat, de 70 cm de llargària, amb respatller, cargols i
passadors d'acer inoxidable i suports d'alumini anoditzat (AG3), i 7
llistons de fusta tropical de 35x110x700 mm, acabat en vernís de
poro obert, de preu superior, col·locat amb fixacions mecàniques.
Subministre i instal.lació.

Rend.: 1,000 269,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,530 /R x 24,72000 = 13,10160

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,530 /R x 29,60000 = 15,68800
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Subtotal: 28,78960 28,78960

Materials

BQ11-H5AR u Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de
llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i
recolzabraços de fusta

1,000      x 240,00000 = 240,00000

Subtotal: 240,00000 240,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,71974

COST DIRECTE 269,50934
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 269,50934

FQ1 BANCS
FQ13 BANCS DE PEDRA ARTIFICIAL
______________________________________________________________________________________________________________

FQ13ZA01 u Banc rectangular de 200x60cm y 50cm d'alçada, de pedra
arenística de grà fi-mig,´Pedra Marró' amb tonalitats marró i beige,
de la casa Magami o equivalent. Densitat 2310kg/m3. Acabat amb
tall de serra i acabat una cara longitudidal amb perforacions de
cantera (diametre 32mm). Arestes bisellades, col·locat recolzat
sobre el paviment.

Rend.: 1,000 351,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,300 /R x 29,60000 = 8,88000

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 24,72000 = 7,41600

Subtotal: 16,29600 16,29600

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,300 /R x 49,25000 = 14,77500

Subtotal: 14,77500 14,77500

Materials

BQ12ZA01 u Banc rectangular de 200x60cm y 50cm d'alçada, de
pedra arenística de grà fi-mig,´Pedra Marró' amb
tonalitats marró i beige, de la casa Magami o
equivalent. Densitat 2310kg/m3. Acabat amb tall de
serra i acabat una cara longitudidal amb perforacions
de cantera (diametre 32mm). Arestes bisellades.

1,000      x 320,00000 = 320,00000

Subtotal: 320,00000 320,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40740

COST DIRECTE 351,47840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 351,47840
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FQ13ZA02 u Cadira rectangular de 60x60cm y 50cm d'alçada, de pedra
arenística de grà fi-mig,´Pedra Marró´´ amb tonalitats marró i
beige, de la casa Magami o equivalent. Densitat 2310kg/m3.
Acabat amb tall de serra i acabat una cara longitudidal amb
perforacions de cantera (diametre 32mm). Arestes bisellades,
col·locat recolzat sobre el paviment.

Rend.: 1,000 117,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,150 /R x 29,60000 = 4,44000

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 24,72000 = 3,70800

Subtotal: 8,14800 8,14800

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,150 /R x 49,25000 = 7,38750

Subtotal: 7,38750 7,38750

Materials

BQ12ZA02 u Cadira rectangular de 60x60cm y 50cm d'alçada, de
pedra arenística de grà fi-mig,´Pedra Marró´´ amb
tonalitats marró i beige, de la casa Magami o
equivalent. Densitat 2310kg/m3. Acabat amb tall de
serra i acabat una cara longitudidal amb perforacions
de cantera (diametre 32mm). Arestes bisellades.

1,000      x 102,00000 = 102,00000

Subtotal: 102,00000 102,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20370

COST DIRECTE 117,73920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,73920

FQ13ZA03 u Banc rectangular de 250x60cm y 50cm d'alçada, de pedra
arenística de grà fi-mig,´Pedra Marró' amb tonalitats marró i beige,
de la casa Magami o equivalent. Densitat 2310kg/m3. Acabat amb
tall de serra i acabat una cara longitudidal amb perforacions de
cantera (diametre 32mm). Arestes bisellades, col·locat recolzat
sobre el paviment.

Rend.: 1,000 434,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,300 /R x 29,60000 = 8,88000

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 24,72000 = 7,41600

Subtotal: 16,29600 16,29600

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,300 /R x 49,25000 = 14,77500

Subtotal: 14,77500 14,77500

Materials

BQ12ZA03 u Banc rectangular de 250x60cm y 50cm d'alçada, de
pedra arenística de grà fi-mig,´Pedra Marró' amb
tonalitats marró i beige, de la casa Magami o

1,000      x 403,00000 = 403,00000
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equivalent. Densitat 2310kg/m3. Acabat amb tall de
serra i acabat una cara longitudidal amb perforacions
de cantera (diametre 32mm). Arestes bisellades.

Subtotal: 403,00000 403,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40740

COST DIRECTE 434,47840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 434,47840

FQ2 PAPERERES
FQ21 PAPERERES TRABUCABLES
______________________________________________________________________________________________________________

FQ213112 u Subministre i col·locació de paperera model ´´tramontana´´ de
Fabregas o equivalent, de xapa metàl·lica, de 60 l de capacitat, de
planxa galvanitzada i pintada al epoxi al forn, oxiron negro forja,
amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada al
paviment de formigó amb mitjans mecànics.

Rend.: 1,000 120,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,400 /R x 29,60000 = 11,84000

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 24,72000 = 18,54000

Subtotal: 30,38000 30,38000

Materials

BQ213110 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa
pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de
forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

1,000      x 89,89000 = 89,89000

Subtotal: 89,89000 89,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45570

COST DIRECTE 120,72570
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,72570

FQ3
FQ31 Familia Q31
______________________________________________________________________________________________________________

FQ31ZA02 u Font per a exteriors d'acer, model V-102M de la casa FABREGAS
o equivalent, amb suport de secció rectangular 100x200 i cubeta
rectangular 400x200mm, cos d'acer amb protecció antioxidant i
pintura de partícules metàl·liques ´´acabat martelé´´ i cubeta d'acer
inoxidable 304, acabat satinat. Alçada superior de cubeta 745mm i
alçada lliure inferior per a mobilitat d'usuaris 635mm, amb aixeta
temporitzada i reixa de desguàs. Broc de llautó acabat cromat mat i
pulsador model Presto. Regulador de pressió i control tmporitzat
del fluxe inclòs (inclòs vàlvula anti gelades). Inclou elements de
fixació a base de paviment mitjançant cargols metàlics inxoidables.
Font adaptada per a persones amb mobilitat reduida, ancorada
amb dau de formigó. Inclou execució de dau de formigó, amb
excavació i gestió de terres, muntatge de font i conexionat a xarxa
d'aigua potable. Totalment muntada i en fucionament.

Rend.: 1,000 664,42 €

Unitats Preu Parcial Import



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 91

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 24,72000 = 74,16000

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 3,000 /R x 29,60000 = 88,80000

Subtotal: 162,96000 162,96000

Materials

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior

1,000      x 29,09000 = 29,09000

BQ31ZA02 u Font per a exteriors d'acer,adaptada a persones amb
mobilitat reudida,model V-102M de la casa
FABREGAS o equivalent, amb suport de secció
rectangular 100x200 i cubeta rectangular
400x200mm, cos d'acer amb protecció antioxidant i
pintura de partícules metàl·liques ´´acabat martelé´´ i
cubeta d'acer inoxidable 304, acabat satinat. Alçada
superior de cubeta 745mm i alçada lliure inferior per a
mobilitat d'usuaris 635mm, amb aixeta temporitzada i
reixa de desguàs.

1,000      x 425,00000 = 425,00000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,500      x 86,58304 = 43,29152

Subtotal: 497,38152 497,38152

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,07400

COST DIRECTE 664,41552
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 664,41552

FR ARBRE
FR2 CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL
FR26 FRESATGE
______________________________________________________________________________________________________________

FR26ZA06 m2 Cavat a 0.25 m de fondària , fresat, perfilat de les terres, i
eliminació de pedres de diàmetre superior a 25 mm, amb mitjans
mecànics i manuals.

Rend.: 1,000 1,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,030 /R x 34,17000 = 1,02510

Subtotal: 1,02510 1,02510

Maquinària

CR261121 h Tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34
CV) de potència, amb equip de fresatge i corró
compactador i d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19
m

0,015 /R x 27,30000 = 0,40950

Subtotal: 0,40950 0,40950
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COST DIRECTE 1,43460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,43460

FR2 CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL
FR2B ACABAT DEL TERRENY
______________________________________________________________________________________________________________

FR2BZA07 m2 Moldejat final de les terres a ajardinar, inclou perfilat mecànic i
manual per la formació de la topografia descrita al projecte i
cunetes perimetrals si és el cas.

Rend.: 1,000 0,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,020 /R x 26,24000 = 0,52480

Subtotal: 0,52480 0,52480

Maquinària

CR311010 h Tractor sobre pneumàtics, amb adobadora d'1 plat
centrífug

0,005 /R x 30,10000 = 0,15050

Subtotal: 0,15050 0,15050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00787

COST DIRECTE 0,68317
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,68317

FR3 CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
FR34 Familia R34
______________________________________________________________________________________________________________

FR34ZA05 m3 Aportació i estesa d'adob orgànic, amb compost de classe II
d'origen animal (fems ben descomposats), segons NTJ 05C, a raó
de 10l/m2, a les zones de prat, subministrat en sacs de 0,8 m3,
escampat amb minicarregadora i mitjans manuals i fresatge de
terreny amb motocultor.

Rend.: 1,000 49,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,032 /R x 30,32000 = 0,97024

Subtotal: 0,97024 0,97024

Maquinària

CRH1L0L0 h Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de
treball de 90 cm

0,025 /R x 16,87000 = 0,42175

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 0,004 /R x 51,51000 = 0,20604

Subtotal: 0,62779 0,62779

Materials

BR342250 m3 Compost de classe II, d'origen animal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

1,000      x 47,42000 = 47,42000
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Subtotal: 47,42000 47,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01455

COST DIRECTE 49,03258
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,03258

FR3 CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
FR3A INCORPORACIÓ D'ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS
______________________________________________________________________________________________________________

FR3AZA04 m2 Aportació i estesa d'adob químic, 40g/ m2 12.12.24, i 150g/m2 de
superfosfat de calç, en la totalitat de les zones a plantar, escampat
amb tractor amb adobadora acoblada o manualment.

Rend.: 1,000 1,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,015 /R x 30,32000 = 0,45480

Subtotal: 0,45480 0,45480

Maquinària

CR311010 h Tractor sobre pneumàtics, amb adobadora d'1 plat
centrífug

0,015 /R x 30,10000 = 0,45150

Subtotal: 0,45150 0,45150

Materials

BR3A4000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid 0,100      x 1,84000 = 0,18400

Subtotal: 0,18400 0,18400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00682

COST DIRECTE 1,09712
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,09712

FR3 CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
FR3P APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
______________________________________________________________________________________________________________

FR3PZA03 m3 Suministre i estessa de substracte format per 1/3 de terra
franco-arenosa (23% de fracció> 2mm.), exempta de partícules de
Ø>25mm., 60-75% de sorra (carbonats màxims 8%), matèria
orgànica mínima>2%, conductivitat elèctrica en extracte de
saturació <2mm.hos/cm. (a 25º) y pH en aigua del 6’5-7’5. 1/3 de
torba rosa fibrosa de sphgnum, 1/3 de sorra sílicea o perlita de 3-5
mm. de diámetre. Formant una capa de 40cm, subministrat a
granel i escampat amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Rend.: 1,000 54,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,400 /R x 30,32000 = 12,12800

Subtotal: 12,12800 12,12800

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,200 /R x 58,26000 = 11,65200
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Subtotal: 11,65200 11,65200

Materials

BR351010 m3 Torba rossa a granel 0,110      x 58,93000 = 6,48230

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

0,220      x 48,87000 = 10,75140

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 0,770      x 16,36000 = 12,59720

Subtotal: 29,83090 29,83090

DESPESES AUXILIARS 5,00 % 0,60640

COST DIRECTE 54,21730
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,21730

FR3 CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
FR3S Familia R3S
______________________________________________________________________________________________________________

FR3SZA03 m3 Mulch a base de restes de poda vegetal format per capa de 7cm.
En tota la superfície d'arbustiva. Inclou subministrament, transport i
col.locació . Prèvia aprovació del material per part de la direcció
facultativa abans del seu subministrament.

Rend.: 1,000 63,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,450 /R x 30,32000 = 13,64400

Subtotal: 13,64400 13,64400

Materials

BR3PZA02 m3 Mulch a base de restes de poda vegetal. 1,000      x 50,00000 = 50,00000

Subtotal: 50,00000 50,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20466

COST DIRECTE 63,84866
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,84866

FR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
FR42 Familia R42
______________________________________________________________________________________________________________

FR42482C u Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 412,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR42482C u Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 412,86000 = 412,86000

Subtotal: 412,86000 412,86000
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COST DIRECTE 412,86000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 412,86000

FR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
FR45 Familia R45
______________________________________________________________________________________________________________

FR45E22C u Subministrament de Zelkova serrata de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima
47,25 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 200,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45E22C u Zelkova serrata de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 200,92000 = 200,92000

Subtotal: 200,92000 200,92000

COST DIRECTE 200,92000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,92000

FR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
FR4A Familia R4A
______________________________________________________________________________________________________________

FR4AZA01 u Subministrament de Carex buchanami d'una alçada de 20/30 cm,
presentada en C-2L. A raó de 6 u/m2.

Rend.: 1,000 3,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4AZA01 u Carex buchanami d'una alçada de 20/30 cm,
presentada en C-2L.

1,000      x 3,00000 = 3,00000

Subtotal: 3,00000 3,00000

COST DIRECTE 3,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,00000

FR4AZA02 u Geranium sanguineum d'una alçada de 20/30 cm, presentada en
C-2L. A raó de 9 u/m2.

Rend.: 1,000 2,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4AZA02 u Geranium sanguineum d'una alçada de 20/30 cm,
presentada en C-2L.

1,000      x 2,50000 = 2,50000

Subtotal: 2,50000 2,50000

COST DIRECTE 2,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,50000
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FR4AZA03 u Dietis bicolor d'una alçada de 20/30 cm, presentada en C-2L. A raó
de 6 u/m2.

Rend.: 1,000 3,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4AZA03 u Dietis bicolor d'una alçada de 20/30 cm, presentada
en C-2L.

1,000      x 3,75000 = 3,75000

Subtotal: 3,75000 3,75000

COST DIRECTE 3,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,75000

FR4AZA04 u Pennisetum fireworks d'una alçada de 20/30 cm, presentada en AF
350. A raó de 6 u/m2.

Rend.: 1,000 4,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4AZA04 u Pennisetum fireworks d'una alçada de 20/30 cm,
presentada en AF 350. A raó de 6 u/m2.

1,000      x 4,15000 = 4,15000

Subtotal: 4,15000 4,15000

COST DIRECTE 4,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,15000

FR4AZA05 u Stipa tenuissima d'una alçada de 20/30 cm, presentada en AF 350.
A raó de 6 u/m2.

Rend.: 1,000 1,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4AZA05 u Stipa tenuissima d'una alçada de 20/30 cm,
presentada en AF 350.

1,000      x 1,50000 = 1,50000

Subtotal: 1,50000 1,50000

COST DIRECTE 1,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,50000

FR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
FR4H SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA)
______________________________________________________________________________________________________________

FR4HZA06 u Subministrament de Muhlenbergia capillaris d'una alçada de 20/30
cm, presentada en AF 350

Rend.: 1,000 1,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4HWW14 u Muhlenbergia capillaris d'una alçada de 20/30 cm,
presentada en AF 350

1,000      x 1,15000 = 1,15000

Subtotal: 1,15000 1,15000
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COST DIRECTE 1,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,15000

FR4HZA07 u Gaura lindheimeri d'una alçada de 20/30 cm, presentada en C-2L.
A raó de 6 u/m2.

Rend.: 1,000 3,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4AZA07 u Gaura lindheimeri d'una alçada de 20/30 cm,
presentada en C-2L.

1,000      x 3,25000 = 3,25000

Subtotal: 3,25000 3,25000

COST DIRECTE 3,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,25000

FR4HZA08 u Dianella revoluta ´´little jess´´ d'una alçada de 20/30 cm,
presentada en C-3L. A raó de 6 u/m2.

Rend.: 1,000 5,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4AZA08 u Dianella revoluta ´´little jess´´ d'una alçada de 20/30
cm, presentada en C-3L.

1,000      x 5,75000 = 5,75000

Subtotal: 5,75000 5,75000

COST DIRECTE 5,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,75000

FR4HZA09 u Zoysa tenusifolia d'una alçada de 20/30 cm, presentada en M-11. A
raó de 16 u/m2.

Rend.: 1,000 1,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4AZA09 u Zoysa tenusifolia d'una alçada de 20/30 cm,
presentada en M-11.

1,000      x 1,20000 = 1,20000

Subtotal: 1,20000 1,20000

COST DIRECTE 1,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,20000
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FR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES
FR61 Familia R61
______________________________________________________________________________________________________________

FR61245A u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35
cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Rend.: 1,000 97,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 30,32000 = 7,88320

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,264 /R x 26,24000 = 6,92736

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,132 /R x 34,17000 = 4,51044

Subtotal: 19,32100 19,32100

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2898 /R x 58,26000 = 16,88375

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,240 /R x 37,62000 = 9,02880

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,100 /R x 49,25000 = 4,92500

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,150 /R x 49,63000 = 7,44450

Subtotal: 38,28205 38,28205

Materials

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

0,800      x 48,87000 = 39,09600

B0111000 m3 Aigua 0,160      x 1,75000 = 0,28000

Subtotal: 39,37600 39,37600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28982

COST DIRECTE 97,26887
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,26887

FR61ZA01 u Sistema de subjecció format per tres estaques de fusta tractada a
l'autoclau, de 12 cm de diàmetre i 3 m de longitud clavats
verticalment al fons del forat de plantació, lligats entre sí mitjançant
un marc de fusta col.locat en la part superior de les estaques i lligat
amb cinta de tutoratge al tronc de l'arbre amb fixació regulable de
goma o cautxú. El preu inclou la part proporcional de material,
montatge i col.locació per deixar l'arbre completament i
correctament apuntalat.

Rend.: 1,000 58,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,100 /R x 30,32000 = 3,03200

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,100 /R x 26,24000 = 2,62400

Subtotal: 5,65600 5,65600

Maquinària
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C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,100 /R x 37,62000 = 3,76200

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,100 /R x 58,26000 = 5,82600

Subtotal: 9,58800 9,58800

Materials

BRZ21C30 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària

3,000      x 14,50000 = 43,50000

Subtotal: 43,50000 43,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08484

COST DIRECTE 58,82884
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,82884

FR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES
FR66 PLANTACIÓ D'ARBUSTS I ARBRES DE PETIT FORMAT
______________________________________________________________________________________________________________

FR66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

Rend.: 1,000 3,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,009 /R x 34,17000 = 0,30753

A013P000 h Ajudant jardiner 0,085 /R x 30,32000 = 2,57720

Subtotal: 2,88473 2,88473

Materials

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,0027      x 55,88000 = 0,15088

B0111000 m3 Aigua 0,005      x 1,75000 = 0,00875

Subtotal: 0,15963 0,15963

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04327

COST DIRECTE 3,08763
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,08763

FR66ZA02 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1.5 l,
excavació de clot de plantació de 10x10x10 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost
(70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Rend.: 1,000 2,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,0075 /R x 34,17000 = 0,25628

A013P000 h Ajudant jardiner 0,030 /R x 30,32000 = 0,90960

Subtotal: 1,16588 1,16588

Maquinària
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C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,002 /R x 49,63000 = 0,09926

Subtotal: 0,09926 0,09926

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,003      x 1,75000 = 0,00525

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,004      x 55,88000 = 0,22352

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3

0,008      x 70,63000 = 0,56504

Subtotal: 0,79381 0,79381

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01749

COST DIRECTE 2,07644
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,07644

FRE OPERACIONS EN PLANTES EXISTENTS
FRE6 PODA
______________________________________________________________________________________________________________

FRE6ZA01 u Poda d'arbres existents marcats en plànol, de 6 a 10 m d'alçària,
amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km), consistent en la neteja de
branques seques i reequilibrat de copa, amb posterior retirada de
restes vegetals a abocador autoritzat; seguint les normes NTJ-14C.

Rend.: 1,120 45,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 0,400 /R x 34,31000 = 12,25357

A013P000 h Ajudant jardiner 0,400 /R x 30,32000 = 10,82857

Subtotal: 23,08214 23,08214

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,235 /R x 52,00000 = 10,91071

CRE23000 h Motoserra 0,400 /R x 3,70000 = 1,32143

C150MC10 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12
m , sense operari

0,400 /R x 10,24000 = 3,65714

CRE21100 h Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de
compressor

0,400 /R x 3,97000 = 1,41786

Subtotal: 17,30714 17,30714

Materials

B2RA9SB0 t Deposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,100      x 51,26000 = 5,12600

Subtotal: 5,12600 5,12600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34623

COST DIRECTE 45,86151
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,86151

G Tipus G
G2
G21
G219 Familia 219
______________________________________________________________________________________________________________

G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 0,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 25,56000 = 0,07668

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,0015 /R x 29,60000 = 0,04440

Subtotal: 0,12108 0,12108

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,001 /R x 105,40000 = 0,10540

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,0015 /R x 106,60000 = 0,15990

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0015 /R x 47,66000 = 0,07149

Subtotal: 0,33679 0,33679

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00182

COST DIRECTE 0,45969
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,45969

G7
G7J
G7J1 Familia 7J1
______________________________________________________________________________________________________________

G7J1AUV0 m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ''in situ'', amb
planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix

Rend.: 1,000 9,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,200 /R x 29,60000 = 5,92000

A0133000 h Ajudant encofrador 0,100 /R x 26,28000 = 2,62800

Subtotal: 8,54800 8,54800

Materials

B7C23100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de
gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,2
m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte

1,080      x 1,17000 = 1,26360

Subtotal: 1,26360 1,26360
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12822

COST DIRECTE 9,93982
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,93982

GQ EQUIPAMENTS
GQB EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA
GQBA PROTECCIONS D'ARBRES
______________________________________________________________________________________________________________

GQBAZA02 u Protecció d'arbres amb 4 taulons i goma espuma dels troncs dels
arbres exemplars, a fi d'evitar possibles cops i ferides durant el
període d'obres, seguint norma NTJ03E.

Rend.: 1,000 69,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,150 /R x 30,32000 = 4,54800

Subtotal: 4,54800 4,54800

Materials

BRB5P2A0 m Tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m
de llargària, amb tractament de sals de coure en
autoclau per un grau de protecció profunda

8,000      x 8,00000 = 64,00000

Subtotal: 64,00000 64,00000

DESPESES AUXILIARS 20,00 % 0,90960

COST DIRECTE 69,45760
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,45760

GR
GR4
GR41 Familia R41
______________________________________________________________________________________________________________

GR41252C u Subministrament d'Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5
cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 220,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR41252C u Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules NTJ

1,000      x 220,32000 = 220,32000

Subtotal: 220,32000 220,32000

COST DIRECTE 220,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,32000
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H PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
H1 PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL
H14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
H141 PROTECCIONS DEL CAP
______________________________________________________________________________________________________________

H141WA01 u Conjunt de partides necessàries per a assolir els nivells exigibles
de seguretat i salut en els llocs de treball durant tota l'obra

Rend.: 1,000 2.200,00 €

COST DIRECTE 2.200,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

2.200,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

K Tipus K
K2
K21
K219 Familia 219
______________________________________________________________________________________________________________

K219CC13 m2 Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 10,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 25,56000 = 7,66800

Subtotal: 7,66800 7,66800

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 17,89000 = 2,68350

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0025 /R x 58,26000 = 0,14565

Subtotal: 2,82915 2,82915

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11502

COST DIRECTE 10,61217
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,61217

K22
K225 Familia 225
______________________________________________________________________________________________________________

K2255P70 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en
tongades de 25 cm com a màxim

Rend.: 1,000 22,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,025 /R x 24,72000 = 0,61800

Subtotal: 0,61800 0,61800

Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,016 /R x 86,91000 = 1,39056

Subtotal: 1,39056 1,39056
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Materials

B033S500 t Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica
de 20 a 40 mm

1,705      x 11,96000 = 20,39180

Subtotal: 20,39180 20,39180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00927

COST DIRECTE 22,40963
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,40963

K24
K24A Familia 24A
______________________________________________________________________________________________________________

K24A3237 m3 Transport de materials a aplec o taller, amb camió de 5 t i temps
d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de fins a 10 km

Rend.: 1,000 3,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,090 /R x 37,62000 = 3,38580

Subtotal: 3,38580 3,38580

COST DIRECTE 3,38580
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,38580

L Tipus L
L1
L16
L166 Familia 166
______________________________________________________________________________________________________________

L166ZA21 u Localització de serveis existents i clavegueres mitjançant cala de
forma manual i/o mecànica, incloent rebliment i piconatge posterior
de terres  i càrrega manual de runa sobre contenidor

Rend.: 1,000 49,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 24,72000 = 24,72000

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,500 /R x 29,60000 = 14,80000

Subtotal: 39,52000 39,52000

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 17,89000 = 8,94500

Subtotal: 8,94500 8,94500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,59280

COST DIRECTE 49,05780
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,05780
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L166ZA32 u Localització, sectorització i adaptació de sanejament existent,
mitjançant cala de forma manual i/o mecànica, adapatació de xarxa
actual i conexió a nova xarxa, incloent rebliment i piconatge
posterior de terres i càrrega manual de runa sobre contenidor.
Inclou neteja i adaptació de les xarxes existents per a continutat
del servei.

Rend.: 1,000 84,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 1,000 /R x 29,60000 = 29,60000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,500 /R x 29,60000 = 44,40000

Subtotal: 74,00000 74,00000

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 17,89000 = 8,94500

Subtotal: 8,94500 8,94500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,11000

COST DIRECTE 84,05500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,05500

L166ZA33 u Localització, sectorització i adaptació de serveis d'enllumenat
existents (desconexió de línies que queden sense servei),
mitjançant cala de forma manual i/o mecànica, incloent rebliment i
piconatge posterior de terres i càrrega manual de runa sobre
contenido. Inclou adaptació de les xarxes existents per a continutat
del servei.

Rend.: 1,000 52,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 24,72000 = 12,36000

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 30,59000 = 30,59000

Subtotal: 42,95000 42,95000

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 17,89000 = 8,94500

Subtotal: 8,94500 8,94500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64425

COST DIRECTE 52,53925
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,53925
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L166ZA35 u Localització, sectorització i adaptació de xarxa d'aigua potable de
font existent, mitjançant cala de forma manual i/o mecànica,
adapatació de xarxa actual i conexió a nova xarxa, incloent
rebliment i piconatge posterior de terres i càrrega manual de runa
sobre contenidor. Inclou conexionat de la nova xarxa a la xarxa
existent per a donar continutat del servei.

Rend.: 1,000 86,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,750 /R x 29,60000 = 22,20000

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 1,000 /R x 29,60000 = 29,60000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 24,72000 = 24,72000

Subtotal: 76,52000 76,52000

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 17,89000 = 8,94500

Subtotal: 8,94500 8,94500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,14780

COST DIRECTE 86,61280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,61280

L166ZA36 u Treballs necessaris per a la modificació de posició d'hidrant
existent. Inclou localització, sectorització i adaptació de xarxa
contra incendis existent, mitjançant cala de forma manual i/o
mecànica, adapatació de xarxa actual i conexió a nova xarxa,
incloent rebliment i piconatge posterior de terres i càrrega manual
de runa sobre contenidor. Inclou conexionat de la nova xarxa a la
xarxa existent per a donar continutat del servei. Inlcou
desmuntatge d'hidrant existent, acopi i posterior muntatge. Inclou
fonament de base, canonades de conexió i petit material i
accessoris. Inclòs proves de pressió i funcionament.Tot inclòs per
deixar l'hidrant en servei.

Rend.: 1,000 420,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 4,000 /R x 29,60000 = 118,40000

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 24,72000 = 98,88000

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 4,000 /R x 29,60000 = 118,40000

Subtotal: 335,68000 335,68000

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 17,89000 = 17,89000

Subtotal: 17,89000 17,89000

DESPESES AUXILIARS 20,00 % 67,13600

COST DIRECTE 420,70600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 420,70600
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L166ZA37 u Treballs necessaris per a la modificació de posició de 4 arquetes
d'aigua existents. Inclou localització, sectorització i adaptació de
xarxa d'aigua existent, mitjançant cala de forma manual i/o
mecànica, adapatació de xarxa actual i conexió a nova xarxa,
incloent rebliment i piconatge posterior de terres i càrrega manual
de runa sobre contenidor. Inclou conexionat de la nova xarxa a la
xarxa existent per a donar continutat del servei. Inlcou
desmuntatge de claus de pas, valvules i arquetes, tapes i
bastiments, execució de noves arquetes, col.locació de claus de
pas i vàlvules, i tapes i bastiments d'arquetes. Inclou base formigó,
canonades de conexió i petit material i accessoris. Inclòs proves de
pressió i funcionament.Tot inclòs per deixar la xarxa  en servei.

Rend.: 1,000 521,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 24,72000 = 49,44000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 6,000 /R x 29,60000 = 177,60000

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 6,000 /R x 29,60000 = 177,60000

Subtotal: 404,64000 404,64000

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 2,000 /R x 17,89000 = 35,78000

Subtotal: 35,78000 35,78000

DESPESES AUXILIARS 20,00 % 80,92800

COST DIRECTE 521,34800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 521,34800

L2
L21
L21B Familia 21B
______________________________________________________________________________________________________________

L21BZA08 u Desmuntatge de placa de senyalització vertical muntada sobre
suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2,
muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. inlou aplec per
a posterior utilització.

Rend.: 1,000 9,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,166 /R x 24,72000 = 4,10352

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,166 /R x 29,60000 = 4,91360

Subtotal: 9,01712 9,01712

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13526

COST DIRECTE 9,15238
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,15238
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L21
L21N Familia 21N
______________________________________________________________________________________________________________

L21NZA09 u Desmuntatge per a posterior reutilització d'hidrant de reg 2'' de DN,
amb mitjans manuals i desconnexió de les xarxes de
subministrament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. inclou aplec de material per a posterior utilització.

Rend.: 1,000 48,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,800 /R x 26,28000 = 21,02400

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 30,59000 = 24,47200

Subtotal: 45,49600 45,49600

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,005 /R x 105,40000 = 0,52700

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,075 /R x 17,89000 = 1,34175

Subtotal: 1,86875 1,86875

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,68244

COST DIRECTE 48,04719
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,04719

L21
L21Q Familia 21Q
______________________________________________________________________________________________________________

L21QZA02 u Retirada de senyal vertical i desmuntatge de pal de suport,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. inlcou aplec per a
posterior utilització.

Rend.: 1,000 15,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 25,56000 = 3,83400

Subtotal: 3,83400 3,83400

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,125 /R x 17,89000 = 2,23625

Subtotal: 2,23625 2,23625

Partides d'obra

M21BU500 u Desmuntatge per a substitució de placa de
senyalització vertical muntada sobre suport de peu o
sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2,
muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

1,000      x 9,15238 = 9,15238

Subtotal: 9,15238 9,15238



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 109

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05751

COST DIRECTE 15,28014
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,28014

L21QZA05 u Retirada de joc per a infants tipus molla i acopi per a posterior
reutilització, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 69,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 25,56000 = 51,12000

Subtotal: 51,12000 51,12000

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 17,89000 = 17,89000

Subtotal: 17,89000 17,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,76680

COST DIRECTE 69,77680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,77680

L21QZA07 u Desmuntatge i acopi per a posterior reutilització de desbribilador de
peu, iinclòs el desmuntatge dels suports, enderroc de
fonamentació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. inlcou treballs de desconnexió electrica.

Rend.: 1,000 59,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 26,28000 = 26,28000

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 30,59000 = 30,59000

Subtotal: 56,87000 56,87000

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,075 /R x 17,89000 = 1,34175

Subtotal: 1,34175 1,34175

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,85305

COST DIRECTE 59,06480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,06480
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M Tipus M
M2
M21
M219 Familia 219
______________________________________________________________________________________________________________

M219UF63 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix,
amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de
càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de
la superficie fresada

Rend.: 1,000 1,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,006 /R x 29,60000 = 0,17760

A0140000 h Manobre 0,012 /R x 24,72000 = 0,29664

Subtotal: 0,47424 0,47424

Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,006 /R x 47,66000 = 0,28596

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,006 /R x 106,60000 = 0,63960

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,006 /R x 17,89000 = 0,10734

Subtotal: 1,03290 1,03290

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00711

COST DIRECTE 1,51425
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,51425

M21
M21B Familia 21B
______________________________________________________________________________________________________________

M21BU010 m2 Eliminació de marques vials amb pintura negra Rend.: 1,000 3,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,025 /R x 29,60000 = 0,74000

Subtotal: 0,74000 0,74000

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,025 /R x 30,29000 = 0,75725

Subtotal: 0,75725 0,75725

Materials

BBA11300 kg Pintura acrílica de color negre, per a marques vials 0,720      x 2,85000 = 2,05200

Subtotal: 2,05200 2,05200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01110

COST DIRECTE 3,56035
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,56035

M21BU020 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica mitjançant fressat Rend.: 1,000 8,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,190 /R x 25,56000 = 4,85640

Subtotal: 4,85640 4,85640

Maquinària

C1B0V100 h Màquina per fresat de pintures de marca vial
d'accionament manual

0,190 /R x 16,49000 = 3,13310

Subtotal: 3,13310 3,13310

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07285

COST DIRECTE 8,06235
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,06235

M21BU500 u Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical
muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals,
superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a
màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 9,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,166 /R x 29,60000 = 4,91360

A0140000 h Manobre 0,166 /R x 24,72000 = 4,10352

Subtotal: 9,01712 9,01712

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13526

COST DIRECTE 9,15238
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,15238

M9
M9H
M9H1 Familia 9H1
______________________________________________________________________________________________________________

M9H113NA m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10
cm de gruix, estesa i compactada manualment

Rend.: 1,000 30,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,150 /R x 29,60000 = 4,44000
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A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 25,56000 = 3,83400

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 24,72000 = 7,41600

Subtotal: 15,69000 15,69000

Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,150 /R x 7,89000 = 1,18350

Subtotal: 1,18350 1,18350

Materials

B9H113N1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

0,189      x 68,74000 = 12,99186

B0552300 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR,
segons UNE-EN 13808

1,000      x 0,28000 = 0,28000

Subtotal: 13,27186 13,27186

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23535

COST DIRECTE 30,38071
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,38071

P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P21Q1- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EQUIPAMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

P21Q1-HBNB u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de
pes, com a màxim i a una alçària de 5 m, com a màxim, amb
mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva
reutilització, sense incloure embalatges

Rend.: 1,000 102,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 24,72000 = 49,44000

Subtotal: 49,44000 49,44000

Maquinària

C152-003B h Camió grua 1,000 /R x 52,00000 = 52,00000

Subtotal: 52,00000 52,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74160

COST DIRECTE 102,18160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,18160
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PARTIDES D'OBRA

P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
P2R3-
______________________________________________________________________________________________________________

P2R3-HIHC m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

Rend.: 1,000 6,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,145 /R x 44,84000 = 6,50180

Subtotal: 6,50180 6,50180

COST DIRECTE 6,50180
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,50180

P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
P2RB-
______________________________________________________________________________________________________________

P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3,
a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

Rend.: 1,000 1,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

1,600      x 1,14000 = 1,82400

Subtotal: 1,82400 1,82400

COST DIRECTE 1,82400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,82400
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PARTIDES ALÇADES

F Tipus F
FJ EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES
FJS EQUIPS PER A REG
FJS1 Familia JS1
______________________________________________________________________________________________________________

FJS1ZA01 u Capçal de reg, amb arqueta de100x60x40cm, format per un
by-pass mestre, amb arqueta de 80x60x60cm, reductor i filtres.
Connectat al programador i a la xarxa elèctrica, i amb totes les
claus de pas descrites en l'esquema unifilar general. Filtre metal.lic
d'anells de 120 mesh amb recobriment de poliester, de 1 1/2´´ de
connexió, amb dos manòmetres, inclou subministrament, transport,
col.locació i muntage i part proporcional de peces de connexió.
Regulador de pressió de 1 1/2´´ amb sortida fixa de 3.5 atm, inclou
subministrament, transport, col.locació, muntatge i part
proporcional de peces de connexió. Manòmetre de glicerina de 1´´
de connexió, inclou subministrament, transport, col.locació i
muntatge, i part proporcional de peces de connexió. Inclou
subministrament, transport, col·locació, muntatge i part
proporcional de peces de connexió.

Rend.: 1,000 515,00 €

COST DIRECTE 515,00000

515,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
PP PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT INTEGRE
PPA PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT INTEGRE
PPAU PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT INTEGRE
______________________________________________________________________________________________________________

PPAUU015 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de connexió de la
nova xarxa de sanejament de recollida de pluvials a la xarxa
existent (fins a 10 conexions en diferents punts de la xarxa),
incloent passos, tall de tubs, reconnexionat, tapat de
forats,obertura i tancament de rases, tot el que sigui necessari per
deixar la instal·lació existent i la nova en correcte funcionament.

Rend.: 1,000 800,00 €

COST DIRECTE 800,00000

800,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

PPAUWA02 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte legalització de la
instal·lacio electrica d'instal.lació d'ennlumenat, inclouent projecte,
certificat final, tramitacio a entitat de control i industrial, incloent
taxes d'aquestes i tot el necessari per obtenir acta inspeccio
favorable, i documentacio registrada.

Rend.: 1,000 450,00 €

COST DIRECTE 450,00000

450,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

X PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR
XP PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR
XPA PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR
XPAU PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR
______________________________________________________________________________________________________________

XPAUWA01 pa Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material
de la companyia, corresponent al punt de connexio (escomesa)
d'electricitat pel subministrament d'enllumenat , segons potencia de
projecte, inclou ampliació o modificació de quadre d'ennlumenat o
realització de connexions punt a punt equivalents.

Rend.: 1,000 400,00 €
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PARTIDES ALÇADES

COST DIRECTE 400,00000

400,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Pàg.: 1

P-1 B064U010 UT. Dau de formigó per columnes de 4 i 5m d'alçada, amb base de fundició, de 0,6x0,6x0,7 m.,
excavació, rebliment i reposició.MOLT IMPORTANT =>La col·locació de dau i perns
d'ancoratge seran a la profunditat suficient perquè garanteixi que les cartel·les de les
columnes restin encastades a paviment i per tant no vistes.Inclou càrrega i transport de runes
sobrants.

102,90 €

(CENT DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-2 BG32U003 ML Conductor de coure de designació 450/750V d'aïllament i 16mm2 de secció. De color
verd-groc. Inclós terminal de fixació de conductor a columna de semàfors.

2,21 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-3 E2131352 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

98,11 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-4 E2135352 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

90,61 €

(NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-5 E21D1122 m Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, sense
solera, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

2,36 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-6 E2225412 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

88,07 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-7 E7A24M0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no
adherida

1,98 €

(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-8 E8B41110 m2 Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb
aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de vernís protector antigraffiti

17,23 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-9 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 8,75 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-10 F213ZA18 m3 Enderroc d'estructures de mao, maçoneria o pedra, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

50,78 €

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-11 F214ZA17 m3 Enderroc de bancal de pedra artificial, a base de nucli de formigó armat revestit per dues
cares amb peça de pedra artificial, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

40,12 €

(QUARANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-12 F215ZA10 m2 Desmuntatge de trapa d'escombreries enrasada a terra, formada per marc perimetral metàlic
abatible fixat a prefaricat de formigó, safata metàlica de suport i peces de paviment d'acabat,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. inclou el
desmuntatge i enderroc de tots els elements que el composen.

36,51 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
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P-13 F216ZA03 m Enderroc de tanca de fusta de 60cm d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a
mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

7,94 €

(SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-14 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,35 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-15 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

6,07 €

(SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-16 F2194AE1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

15,96 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-17 F2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

6,56 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-18 F2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

7,41 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-19 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

6,71 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-20 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,03 €

(QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-21 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,39 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-22 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

5,34 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-23 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

7,12 €

(SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-24 F219ZA13 m2 Demolició de paviment continu de cautxú reciclat, de fins a 60mm de gruix, amb base de
solera de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,82 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-25 F219ZA14 m2 Demolició de paviment de peces prefabricades de formigó, de fins a 8 cm de gruix,
col·locades sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

6,85 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-26 F219ZA16 m Demolició d'escorcell de vorada de formigó col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

6,18 €

(SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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P-27 F21BZA04 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 8,93 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-28 F21DMG02 m Demolició de pou de 70x30 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

5,65 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-29 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

8,45 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-30 F21DZA11 m Demolició de reixa lineal de fosa o acer, d'amplaria màxima 30 cm, amb canal de suport, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

5,83 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-31 F21DZA15 m Demolició d'escorcell metàlic, d'alçada màxima 15 cm, amb elements de suport, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual sobre camió

6,60 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-32 F21DZA20 u Enderroc d'arqueta d'obra de mida màxima 50x50 cm, amb revestiment inclòs, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

25,09 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-33 F21H1453 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

59,18 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-34 F21H1C53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

157,12 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-35 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

12,18 €

(DOTZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-36 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

5,23 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-37 F21QBB01 u Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

106,98 €

(CENT SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-38 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

8,72 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-39 F21QZA01 m Retirada de banc lineal d'acer, de fins a 60cm d'amplada i 120cm de desenvolupament,amb
suports verticals cada 100cm com a màxim, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

18,27 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
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P-40 F21QZA19 u Adaptació d'arqueta existent a nova cota de paviment, fins a màxim de 60x60x50cm, inclou
enderroc de tapa, tall i enderroc d'elements sobrants i adaptació d'arqueta, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.

55,46 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-41 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

4,48 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-42 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora

7,35 €

(SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-43 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora

11,31 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-44 F2261C0F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

6,21 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-45 F227500A m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM 4,85 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-46 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 5,17 €

(CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-47 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,55 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-48 F2285P0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

34,25 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-49 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

39,69 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-50 F2422020 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de
l'obra, amb dúmper

4,78 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-51 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

6,50 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-52 F2RA6680 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-28,48 €

(MENYS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-53 F2RA8580 m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,78 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-54 F2RA8890 m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos
amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

11,90 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-55 F31521G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

83,27 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-56 F7B451D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2,
col·locat sense adherir

2,60 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-57 F7B451E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2,
col·locat sense adherir

2,84 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-58 F921ZA01 m3 Subbase de tot-u artificial, drenant Tmas 20mm (ZAD20) segons art 510 PG3 ZAD-20cm;
grava 4/20mm, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

28,31 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-59 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

27,76 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-60 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

82,50 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-61 F961APF7 m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 7
a 10x20 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada

39,41 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-62 F961ZA01 m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de
25x20 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada

52,49 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-63 F965ZA02 m Vorada recta de formigó, doble capa, de 20x8 cm segons UNE 127340 ,amb cantell rom,
tipus ´´vorada jardí fiol´´ de la casa Pujol o equivalent, de classe climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

26,65 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-64 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb un cantell
biselat, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

42,09 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-65 F96AZA01 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 100 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

26,73 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-66 F9715G11 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

98,36 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-67 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de
30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

18,92 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-68 F97Z1240 m Encofrat a una cara per a rigoles, amb fustes, d'una alçària <= 60 cm 10,73 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-69 F9A1201J m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 30,17 €

(TRENTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-70 F9A2ZA01 m3 Paviment de granulat de pedra granítica de grandària màxima 3 a 8 mm i cares trencades,
amb estesa i piconatge mecànics del material

46,68 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-71 F9AQU210 m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint
especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb
mitjans mecanics

53,29 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-72 F9E1ZA10 m2 Paviment de panot per a vorera nova i reparació de vorera existent, de morter gris de
20x20x2.5 cm ratllat, 4 pastilles o amb tacs, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb
morter pastat 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland.
Inclou adaptació i col·locació de les tapes de companyies.

40,49 €

(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-73 F9F5ZA01 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 10x10 cm i 8 cm de gruix, a base de
combinació de peces de 2 colors, tipus TERANA de la casa BREINCO o equivalent, col·locat
a truc de maceta amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina. S'inclou
anivellamenti col.locació de tapes de serveis. Despecejament de paviment segons
documentació gràfica de projecte.

43,73 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-74 F9F5ZA02 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm de gruix, a base de
combinació de peces de 2 colors, tipus VULCANO de la casa BREINCO o equivalent,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina. S'inclou
anivellamenti col.locació de tapes de serveis. Despecejament de paviment segons
documentació gràfica de projecte.

45,48 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-75 F9F5ZA03 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 20x40 cm i 8 cm de gruix, a base de
combinació de peces de 2 colors, tipus VULCANO de la casa BREINCO o equivalent,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina. S'inclou
anivellamenti col.locació de tapes de serveis. Despecejament de paviment segons
documentació gràfica de projecte.

45,48 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-76 F9F5ZA04 m2 Paviment drenant de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 10 cm de gruix, a
base de combinació de peces de 2 colors, tipus FILTRA de la casa BREINCO o equivalent,
col·locat sobre llit de grava de 3/8mm de 5cm de gruix, amb rebliment de junts amb grava de
3/8mm i comptactació del paviment acabat. Despecejament de paviment segons
documentació gràfica de projecte.

53,91 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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P-77 F9F5ZA05 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 5 cm de gruix, a base de
combinació de peces de 2 colors, tipus VULCANO de la casa BREINCO o equivalent,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina. S'inclou
anivellamenti col.locació de tapes de serveis. Despecejament de paviment segons
documentació gràfica de projecte.

42,92 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-78 F9F5ZA06 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 20x40 cm i 5 cm de gruix, a base de
combinació de peces de 2 colors, tipus VULCANO de la casa BREINCO o equivalent,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina. S'inclou
anivellamenti col.locació de tapes de serveis. Despecejament de paviment segons
documentació gràfica de projecte.

42,94 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-79 F9F5ZA07 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, a base de
combinació de peces de 2 colors, tipus VULCANO de la casa BREINCO o equivalent,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina. S'inclou
anivellamenti col.locació de tapes de serveis. Despecejament de paviment segons
documentació gràfica de projecte.

44,80 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-80 F9F5ZA08 m2 Paviment indicador tàctil amb botons, de peces de formigo de forma rectangular de 20x20 cm
i 5 cm de gruix, a base de combinació de peces de 2 colors, tipus VULCANO TACTILE
WARNING de la casa BREINCO o equivalent, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina. S'inclou anivellamenti col.locació de tapes de
serveis. Despecejament de paviment segons documentació gràfica de projecte.

48,38 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-81 F9F5ZA09 m2 Paviment indicador tàctil ratllat, de peces de formigo de forma rectangular de 20x20 cm i 5
cm de gruix, a base de combinació de peces de 2 colors, tipus VULCANO TACTILE
CROSSING de la casa BREINCO o equivalent, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina. S'inclou anivellamenti col.locació de tapes de
serveis. Despecejament de paviment segons documentació gràfica de projecte.

48,38 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-82 F9G8CDAS m2 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm, de gruix, amb fibres
sintètiques, escampat des de camió, reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant

30,90 €

(TRENTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-83 F9GZ2524 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8
mm d'amplària i fondària >= 4 cm

5,34 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-84 F9H1XX03 m Remat de paviment asfàltic contra la rigola o vorada, amb aglomerat en calent tipus AC 11
surf BC50/70 D (D-8) i granulat calcari, estès manualment i compactat, sense afectació de la
base, de fins a 5 cms de gruix, d'amplada inferior a 15cm, amb reg d'adherència. Inclou la
part proporcional dels desplaçaments de la maquinària.

2,79 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-85 FB12ZA01 m Tanca perimetral per a parcs infantils model Cylinder REF. PPT016-85 de la casa Happy
Ludic o equivalent, formada per tubs de 85 cm d'alçada i 80mm de diàmetre, separats cada
<100mm, fabricada en acer galvanitzat banyat, amb platina inferior de 200 x 8 de base, barilla
superior d'acer de 8 mm de diàmetre, ancorada a l'obra amb morter o amb fixacions
mecàniques. Inclou elements d'ancoratge i fonaments de suport.

136,91 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-86 FB12ZA02 u Porta per a perimetral per a parcs infantils model Cylinder REF. PPT016-85 de la casa Happy
Ludic o equivalent, d'1m d'amplada, formada per tubs de 85 cm d'alçada i 80mm de diàmetre,
separats cada <100mm, fabricada en acer galvanitzat banyat, amb platina inferior de 200 x 8
de base, barilla superior d'acer de 8 mm de diàmetre, ancorada tanca perimetral. Inclou
nivellament, elements d'ancoratge, frontises i cancela  de suport.

141,43 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-87 FBA31511 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

7,44 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-88 FBB11251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

42,63 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-89 FBB21401 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x60 cm, acabada
amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

47,16 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-90 FBBZ1220 u Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat 30,31 €

(TRENTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-91 FD5A1705 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=200 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren

43,07 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-92 FD5H8AC8 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 240 a 300 mm
d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm
de gruix i parets de 150 mm de gruix

130,63 €

(CENT TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-93 FD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

80,14 €

(VUITANTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-94 FD5Z9CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter

79,28 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-95 FD7JC186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

11,28 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-96 FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

12,62 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-97 FD7JG146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

14,62 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-98 FDB27429 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m
per a tub de diàmetre 40 cm

37,41 €

(TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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P-99 FDD15229 m Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:0,5:4

289,10 €

(DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-100 FDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

164,96 €

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-101 FDDZR002 u Desmuntatge de tapa i marc d'instal.lacions existents, encofrat perimetral i recol.locació de
marc i tapa.

25,53 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-102 FDG51311 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

5,91 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-103 FDG52437 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

15,10 €

(QUINZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-104 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,58 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-105 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

71,23 €

(SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-106 FDKZ3154 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

43,81 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-107 FDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

77,59 €

(SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-108 FFB27355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

7,39 €

(SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-109 FFB28355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

9,25 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-110 FG11U400 u Caixa de protecció d'una sortida tipus Sertsem o similar instal·lada a columna, amb fusibles
de 6A inclosos per protecció de lluminària  (a fase i neutre).

23,17 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-111 FG319554 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

5,21 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
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P-112 FGD1122E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm
llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra

24,84 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-113 FHM1ZA11 u Subministrament i col.locació de columna cilíndrica model CIL de la casa Simon o equivalent,
de 5 metres d’alçada, a base de tub de de 100mm de diàmetre, i 3 mm d'espessor, acabat
galvanitzat i pintat color gris decoratiu tipus GYDECO, amb fuste de xapa d'acer al carboni,
base platina xapa d'acer encastada, i porta de registre enrasada, segons norma UNE-EN
40-5, col·locada sobre dau de formigó.

593,27 €

(CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-114 FHM1ZA12 u Subministrament i col.locació de columna cilíndrica model CIL de la casa Simon o equivalent,
de 4 metres d’alçada, a base de tub de de 100mm de diàmetre, i 3 mm d'espessor, acabat
galvanitzat i pintat color gris decoratiu tipus GYDECO, amb fuste de xapa d'acer al carboni,
base platina xapa d'acer encastada, i porta de registre enrasada, segons norma UNE-EN
40-5, col·locada sobre dau de formigó.

576,27 €

(CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-115 FHN1ZA13 u Subministrament i instal.lació de llum LED de la casa Simon, model MERAK SXF, o
equivalent, de 16 leds 32W, òptica SA, temperatura de color 3000K, equip regulable 2N-,
IP66, IK10, acabat pintat color GYDECO, amb accessori per fixar lateralment i acoblat al
suport.
Formada per lluminària decorativa Simon MERAK SXF o equivalent, amb fixació lateral,
ajustable per compensació negativa en bàculs, i fixació post-top, coberta plana amb sistema
de refrigeració intern dels LEDs en forma de bresca, sense aletes visibles, difusor de vidre
transparent pla, i equip electrònic. Classe I, índex de protecció IP66. Índex de resistència
l'impacte IK10. Tensió d'alimentació 230Vac / 50Hz. Dimensiones màximes de 520x170x425
y obertura por 2 palanques sense eines.
Bloc lumínic format per grup òptic Istanium® i el grup elèctric, extraïble i actualiztable en una
única peça, amb accés superior i amb seccionador per a desconnexió automàtica. Òptica
multi-array segons aplicació. Rendiment LOR del 93% al 82%. FHS = 0%. Reflector tronco
piramidal anti enlluernament, matisat amb recuperació de flux.  Regulació 2N-.

417,19 €

(QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-116 FHN1ZA14 u Subministrament i instal.lació de llum LED de la casa Simon, model MERAK SXF, o
equivalent, de 16 leds 24W, òptica SA, temperatura de color 3000K, equip regulable 2N-,
IP66, IK10, acabat pintat color GYDECO, amb accessori per fixar lateralment i acoblat al
suport.
Formada per lluminària decorativa Simon MERAK SXF o equivalent, amb fixació lateral,
ajustable per compensació negativa en bàculs, i fixació post-top, coberta plana amb sistema
de refrigeració intern dels LEDs en forma de bresca, sense aletes visibles, difusor de vidre
transparent pla, i equip electrònic. Classe I, índex de protecció IP66. Índex de resistència
l'impacte IK10. Tensió d'alimentació 230Vac / 50Hz. Dimensiones màximes de 520x170x425
y obertura por 2 palanques sense eines.
Bloc lumínic format per grup òptic Istanium® i el grup elèctric, extraïble i actualiztable en una
única peça, amb accés superior i amb seccionador per a desconnexió automàtica. Òptica
multi-array segons aplicació. Rendiment LOR del 93% al 82%. FHS = 0%. Reflector tronco
piramidal anti enlluernament, matisat amb recuperació de flux.  Regulació 2N-.

417,19 €

(QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-117 FHT11132 u Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de cadmi, de 2 a 150 lux de sensibilitat,
de preu alt, per a 125 V de tensió i fixat a la paret

56,86 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-118 FJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus
Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt
EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la
canonada, instal·lada

239,78 €

(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-119 FJS517A1 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada
superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m

3,31 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-120 FJS5A765 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de
l'anella de 120 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

13,90 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-121 FJS5ZA01 m Passa tubs de polietilè de 160mm de diàmetre de doble paret. Inclou excavació,
subministrament, transport i col.locació i amb dau de recobriment de formigó H-150.

6,41 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-122 FJSAWA06 u Cònsola de programació via radio connectable a ordinador amb programa de gestió de reg,
tipus TBOS o equialent

395,20 €

(TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-123 FJSAWA07 u Sistema de programació tipus TBOS o equivalent, format per caixa de connexió d'una
estació, un solenoide d'impuls per a la electrovalvula. Inclou subministrament, transport,
colocació i muntatge dins d'arqueta, connectat a la xarxa d'alimentació, programació i prova
hidràulica.

300,03 €

(TRES-CENTS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-124 FJSDZA02 u Estació de reg per boques de reg i goteig formada, amb arqueta de per 3 electrovàlvules,
cada una amb arqueta de 50x50x50cm amb regulador de cabal, 2 manometres, filtre metàl·lic
d'anelles de 120 mesh, regulador de pressió amb sortida fixa de 3,5 atmosferes, inclou
subministrament, transport, col·locació i muntatge dins d'arqueta, amb part proporcional de
peces i accessoris de connexió.

845,11 €

(VUIT-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-125 FQ11ZA01 u Banc senzill MODO10 de la casa Fàbregas o equivalent,de fusta tropical pintat i envernissat,
de 180 cm de llargària, amb respatller, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports
d'alumini anoditzat (AG3), i 7 llistons de fusta tropical de 35x110x1800 mm, acabat en vernís
de poro obert, de preu superior, col·locat amb fixacions mecàniques. Subministre i instal.lació.

329,51 €

(TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-126 FQ11ZA02 u Cadira MODO10 de la casa Fàbregas o equivalent,de fusta tropical pintat i envernissat, de 70
cm de llargària, amb respatller, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports d'alumini
anoditzat (AG3), i 7 llistons de fusta tropical de 35x110x700 mm, acabat en vernís de poro
obert, de preu superior, col·locat amb fixacions mecàniques. Subministre i instal.lació.

269,51 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-127 FQ13ZA01 u Banc rectangular de 200x60cm y 50cm d'alçada, de pedra arenística de grà fi-mig,´Pedra
Marró' amb tonalitats marró i beige, de la casa Magami o equivalent. Densitat 2310kg/m3.
Acabat amb tall de serra i acabat una cara longitudidal amb perforacions de cantera (diametre
32mm). Arestes bisellades, col·locat recolzat sobre el paviment.

351,48 €
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(TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-128 FQ13ZA02 u Cadira rectangular de 60x60cm y 50cm d'alçada, de pedra arenística de grà fi-mig,´Pedra
Marró´´ amb tonalitats marró i beige, de la casa Magami o equivalent. Densitat 2310kg/m3.
Acabat amb tall de serra i acabat una cara longitudidal amb perforacions de cantera (diametre
32mm). Arestes bisellades, col·locat recolzat sobre el paviment.

117,74 €

(CENT DISSET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-129 FQ13ZA03 u Banc rectangular de 250x60cm y 50cm d'alçada, de pedra arenística de grà fi-mig,´Pedra
Marró' amb tonalitats marró i beige, de la casa Magami o equivalent. Densitat 2310kg/m3.
Acabat amb tall de serra i acabat una cara longitudidal amb perforacions de cantera (diametre
32mm). Arestes bisellades, col·locat recolzat sobre el paviment.

434,48 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-130 FQ213112 u Subministre i col·locació de paperera model ´´tramontana´´ de Fabregas o equivalent, de
xapa metàl·lica, de 60 l de capacitat, de planxa galvanitzada i pintada al epoxi al forn, oxiron
negro forja, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada al paviment de formigó
amb mitjans mecànics.

120,73 €

(CENT VINT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-131 FQ31ZA02 u Font per a exteriors d'acer, model V-102M de la casa FABREGAS o equivalent, amb suport
de secció rectangular 100x200 i cubeta rectangular 400x200mm, cos d'acer amb protecció
antioxidant i pintura de partícules metàl·liques ´´acabat martelé´´ i cubeta d'acer inoxidable
304, acabat satinat. Alçada superior de cubeta 745mm i alçada lliure inferior per a mobilitat
d'usuaris 635mm, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs. Broc de llautó acabat cromat
mat i pulsador model Presto. Regulador de pressió i control tmporitzat del fluxe inclòs (inclòs
vàlvula anti gelades). Inclou elements de fixació a base de paviment mitjançant cargols
metàlics inxoidables. Font adaptada per a persones amb mobilitat reduida, ancorada amb dau
de formigó. Inclou execució de dau de formigó, amb excavació i gestió de terres, muntatge de
font i conexionat a xarxa d'aigua potable. Totalment muntada i en fucionament.

664,42 €

(SIS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-132 FR26ZA06 m2 Cavat a 0.25 m de fondària , fresat, perfilat de les terres, i eliminació de pedres de diàmetre
superior a 25 mm,  amb mitjans mecànics i manuals.

1,43 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-133 FR2BZA07 m2 Moldejat final de les terres a ajardinar, inclou perfilat mecànic i manual per la formació de la
topografia descrita al projecte i cunetes perimetrals si és el cas.

0,68 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-134 FR34ZA05 m3 Aportació i estesa d'adob orgànic, amb compost de classe II d'origen animal (fems ben
descomposats), segons NTJ 05C, a raó de 10l/m2, a les zones de prat, subministrat en sacs
de 0,8 m3, escampat amb minicarregadora i mitjans manuals i fresatge de terreny amb
motocultor.

49,03 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-135 FR3AZA04 m2 Aportació i estesa d'adob químic, 40g/ m2 12.12.24, i 150g/m2 de superfosfat de calç, en la
totalitat de les zones a plantar, escampat amb tractor amb adobadora acoblada o
manualment.

1,10 €

(UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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P-136 FR3PZA03 m3 Suministre i estessa de substracte format per 1/3 de terra franco-arenosa (23% de fracció>
2mm.), exempta de partícules de Ø>25mm., 60-75% de sorra (carbonats màxims 8%),
matèria orgànica mínima>2%, conductivitat elèctrica en extracte de saturació <2mm.hos/cm.
(a 25º) y pH en aigua del 6’5-7’5. 1/3 de torba rosa fibrosa de sphgnum, 1/3 de sorra sílicea o
perlita de 3-5 mm. de diámetre. Formant una capa de 40cm, subministrat a granel i escampat
amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

54,22 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-137 FR3SZA03 m3 Mulch a base de restes de poda vegetal format per capa de 7cm. En tota la superfície
d'arbustiva. Inclou subministrament, transport i col.locació . Prèvia aprovació del material per
part de la direcció facultativa abans del seu subministrament.

63,85 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-138 FR42482C u Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

412,86 €

(QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-139 FR45E22C u Subministrament de Zelkova serrata de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

200,92 €

(DOS-CENTS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-140 FR4AZA01 u Subministrament de Carex buchanami d'una alçada de 20/30 cm, presentada en C-2L. A raó
de 6 u/m2.

3,00 €

(TRES EUROS)

P-141 FR4AZA02 u Geranium sanguineum d'una alçada de 20/30 cm, presentada en C-2L. A raó de 9 u/m2. 2,50 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-142 FR4AZA03 u Dietis bicolor d'una alçada de 20/30 cm, presentada en C-2L. A raó de 6 u/m2. 3,75 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-143 FR4AZA04 u Pennisetum fireworks d'una alçada de 20/30 cm, presentada en AF 350. A raó de 6 u/m2. 4,15 €

(QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-144 FR4AZA05 u Stipa tenuissima d'una alçada de 20/30 cm, presentada en AF 350. A raó de 6 u/m2. 1,50 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-145 FR4HZA06 u Subministrament de Muhlenbergia capillaris d'una alçada de 20/30 cm, presentada en AF 350 1,15 €

(UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-146 FR4HZA07 u Gaura lindheimeri d'una alçada de 20/30 cm, presentada en C-2L. A raó de 6 u/m2. 3,25 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-147 FR4HZA08 u Dianella revoluta ´´little jess´´ d'una alçada de 20/30 cm, presentada en C-3L. A raó de 6
u/m2.

5,75 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-148 FR4HZA09 u Zoysa tenusifolia d'una alçada de 20/30 cm, presentada en M-11. A raó de 16 u/m2. 1,20 €

(UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-149 FR61245A u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

97,27 €

(NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
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P-150 FR61ZA01 u Sistema de subjecció format per tres estaques de fusta tractada a l'autoclau, de 12 cm de
diàmetre i 3 m de longitud clavats verticalment al fons del forat de plantació, lligats entre sí
mitjançant un marc de fusta col.locat en la part superior de les estaques i lligat amb cinta de
tutoratge al tronc de l'arbre amb fixació regulable de goma o cautxú. El preu inclou la part
proporcional de material, montatge i col.locació per deixar l'arbre completament i
correctament apuntalat.

58,83 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-151 FR66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

3,09 €

(TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-152 FR66ZA02 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1.5 l, excavació de clot de
plantació de 10x10x10 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

2,08 €

(DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-153 FRE6ZA01 u Poda d'arbres existents marcats en plànol, de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa
a planta de compostatge (no més lluny de 20 km), consistent en la neteja de branques
seques i reequilibrat de copa, amb posterior retirada de restes vegetals a abocador autoritzat;
seguint les normes NTJ-14C.

45,86 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-154 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió 0,46 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-155 G7J1AUV0 m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ''in situ'', amb planxa de poliestirè
expandit (EPS), de 10 mm de gruix

9,94 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-156 GQBAZA02 u Protecció d'arbres amb 4 taulons i goma espuma dels troncs dels arbres exemplars, a fi
d'evitar possibles cops i ferides durant el període d'obres, seguint norma NTJ03E.

69,46 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-157 GR41252C u Subministrament d'Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules
NTJ

220,32 €

(DOS-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-158 H141WA01 u Conjunt de partides necessàries per a assolir els nivells exigibles de seguretat i salut en els
llocs de treball durant tota l'obra

2.200,00 €

(DOS MIL DOS-CENTS EUROS)

P-159 K219CC13 m2 Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

10,61 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-160 K2255P70 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a
màxim

22,41 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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P-161 K24A3237 m3 Transport de materials a aplec o taller, amb camió de 5 t i temps d'espera per a la càrrega,
amb un recorregut de fins a 10 km

3,39 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-162 L166ZA21 u Localització de serveis existents i clavegueres mitjançant cala de forma manual i/o mecànica,
incloent rebliment i piconatge posterior de terres  i càrrega manual de runa sobre contenidor

49,06 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-163 L166ZA32 u Localització, sectorització i adaptació de sanejament existent, mitjançant cala de forma
manual i/o mecànica, adapatació de xarxa actual i conexió a nova xarxa, incloent rebliment i
piconatge posterior de terres i càrrega manual de runa sobre contenidor. Inclou neteja i
adaptació de les xarxes existents per a continutat del servei.

84,06 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-164 L166ZA33 u Localització, sectorització i adaptació de serveis d'enllumenat existents (desconexió de línies
que queden sense servei), mitjançant cala de forma manual i/o mecànica, incloent rebliment i
piconatge posterior de terres i càrrega manual de runa sobre contenido. Inclou adaptació de
les xarxes existents per a continutat del servei.

52,54 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-165 L166ZA35 u Localització, sectorització i adaptació de xarxa d'aigua potable de font existent, mitjançant
cala de forma manual i/o mecànica, adapatació de xarxa actual i conexió a nova xarxa,
incloent rebliment i piconatge posterior de terres i càrrega manual de runa sobre contenidor.
Inclou conexionat de la nova xarxa a la xarxa existent per a donar continutat del servei.

86,61 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-166 L166ZA36 u Treballs necessaris per a la modificació de posició d'hidrant existent. Inclou localització,
sectorització i adaptació de xarxa contra incendis existent, mitjançant cala de forma manual
i/o mecànica, adapatació de xarxa actual i conexió a nova xarxa, incloent rebliment i
piconatge posterior de terres i càrrega manual de runa sobre contenidor. Inclou conexionat de
la nova xarxa a la xarxa existent per a donar continutat del servei. Inlcou desmuntatge
d'hidrant existent, acopi i posterior muntatge. Inclou fonament de base, canonades de conexió
i petit material i accessoris. Inclòs proves de pressió i funcionament.Tot inclòs per deixar
l'hidrant en servei.

420,71 €

(QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-167 L166ZA37 u Treballs necessaris per a la modificació de posició de 4 arquetes d'aigua existents. Inclou
localització, sectorització i adaptació de xarxa d'aigua existent, mitjançant cala de forma
manual i/o mecànica, adapatació de xarxa actual i conexió a nova xarxa, incloent rebliment i
piconatge posterior de terres i càrrega manual de runa sobre contenidor. Inclou conexionat de
la nova xarxa a la xarxa existent per a donar continutat del servei. Inlcou desmuntatge de
claus de pas, valvules i arquetes, tapes i bastiments, execució de noves arquetes, col.locació
de claus de pas i vàlvules, i tapes i bastiments d'arquetes. Inclou base formigó, canonades de
conexió i petit material i accessoris. Inclòs proves de pressió i funcionament.Tot inclòs per
deixar la xarxa  en servei.

521,35 €

(CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-168 L21BZA08 u Desmuntatge de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre
paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. inlou aplec per a
posterior utilització.

9,15 €

(NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-169 L21NZA09 u Desmuntatge per a posterior reutilització d'hidrant de reg 2'' de DN, amb mitjans manuals i
desconnexió de les xarxes de subministrament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. inclou aplec de material per a posterior utilització.

48,05 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
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P-170 L21QZA02 u Retirada de senyal vertical i desmuntatge de pal de suport, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. inlcou aplec
per a posterior utilització.

15,28 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-171 L21QZA05 u Retirada de joc per a infants tipus molla i acopi per a posterior reutilització, enderroc de daus
de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

69,78 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-172 L21QZA07 u Desmuntatge i acopi per a posterior reutilització de desbribilador de peu, iinclòs el
desmuntatge dels suports, enderroc de fonamentació, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor. inlcou treballs de desconnexió electrica.

59,06 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-173 M219UF63 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en
encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

1,51 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-174 M21BU010 m2 Eliminació de marques vials amb pintura negra 3,56 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-175 M21BU020 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica mitjançant fressat 8,06 €

(VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-176 M9H113NA m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB
25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment

30,38 €

(TRENTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-177 P21Q1-HBNB u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes, com a màxim i a una
alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la
seva reutilització, sense incloure embalatges

102,18 €

(CENT DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-178 P2R3-HIHC m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de
10 i fins a 15 km

6,50 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-179 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

1,82 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 17



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA 
 
 
 

MEMÒRIA  
 

 
4 PRESSUPOST 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 1813

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Titol 3 01 TREBALLS PREVIS

1 F21QZA01 m Retirada de banc lineal d'acer, de fins a 60cm d'amplada i 120cm de
desenvolupament,amb suports verticals cada 100cm com a màxim,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 39)

18,27 16,600 303,28

2 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 35)

12,18 11,000 133,98

3 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(P - 38)

8,72 12,000 104,64

4 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 36)

5,23 2,000 10,46

5 L21QZA02 u Retirada de senyal vertical i desmuntatge de pal de suport, enderroc
de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor. inlcou aplec per a posterior utilització.
(P - 170)

15,28 5,000 76,40

6 L21BZA08 u Desmuntatge de placa de senyalització vertical muntada sobre suport
de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, muntada
a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. inlou aplec per a posterior
utilització. (P - 168)

9,15 2,000 18,30

7 F216ZA03 m Enderroc de tanca de fusta de 60cm d'alçària, com a màxim, i enderroc
de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor.  (P - 13)

7,94 22,600 179,44

8 F21BZA04 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 27)

8,93 9,000 80,37

9 L21QZA05 u Retirada de joc per a infants tipus molla i acopi per a posterior
reutilització, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica
de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 171)

69,78 3,000 209,34

10 P21Q1-HBNB u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes,
com a màxim i a una alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans
manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització,
sense incloure embalatges (P - 177)

102,18 1,000 102,18

11 F21QBB01 u Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 37)

106,98 1,000 106,98

12 L21QZA07 u Desmuntatge i acopi per a posterior reutilització de desbribilador de
peu, iinclòs el desmuntatge dels suports, enderroc de fonamentació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. inlcou treballs de desconnexió electrica. (P - 172)

59,06 1,000 59,06

13 L21NZA09 u Desmuntatge per a posterior reutilització d'hidrant de reg 2'' de DN,
amb mitjans manuals i desconnexió de les xarxes de subministrament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. inclou aplec de
material per a posterior utilització. (P - 169)

48,05 1,000 48,05

14 F21H1453 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament
de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor (P - 33)

59,18 2,000 118,36

15 F21H1C53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per
a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor (P - 34)

157,12 4,000 628,48

EUR
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16 M21BU020 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica mitjançant fressat (P -
175)

8,06 30,000 241,80

17 M21BU010 m2 Eliminació de marques vials amb pintura negra (P - 174) 3,56 30,000 106,80

18 L166ZA21 u Localització de serveis existents i clavegueres mitjançant cala de
forma manual i/o mecànica, incloent rebliment i piconatge posterior de
terres  i càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 162)

49,06 10,000 490,60

19 K24A3237 m3 Transport de materials a aplec o taller, amb camió de 5 t i temps
d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de fins a 10 km (P - 161)

3,39 26,240 88,95

TOTAL Titol 3 01.01.01 3.107,47

Obra 01 Pressupost 1813

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Titol 3 02 ENDERROCS

1 F215ZA10 m2 Desmuntatge de trapa d'escombreries enrasada a terra, formada per
marc perimetral metàlic abatible fixat a prefaricat de formigó, safata
metàlica de suport i peces de paviment d'acabat, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. inclou el
desmuntatge i enderroc de tots els elements que el composen.

(P - 12)

36,51 23,840 870,40

2 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 29)

8,45 5,000 42,25

3 F21DZA11 m Demolició de reixa lineal de fosa o acer, d'amplaria màxima 30 cm,
amb canal de suport, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P -
30)

5,83 7,000 40,81

4 F219ZA13 m2 Demolició de paviment continu de cautxú reciclat, de fins a 60mm de
gruix, amb base de solera de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 24)

4,82 235,000 1.132,70

5 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 19)

6,71 141,000 946,11

6 K219CC13 m2 Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor (P - 159)

10,61 30,000 318,30

7 F219ZA14 m2 Demolició de paviment de peces prefabricades de formigó, de fins a 8
cm de gruix, col·locades sobre base de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 25)

6,85 444,000 3.041,40

8 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 23)

7,12 20,000 142,40

9 F2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió (P - 17)

6,56 323,700 2.123,47

10 F2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió (P - 18)

7,41 11,300 83,73

11 F2194AE1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 16)

15,96 12,500 199,50

12 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 22)

5,34 51,000 272,34

13 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 20)

4,03 291,000 1.172,73

EUR
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14 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 21)

4,39 49,000 215,11

15 F21DZA15 m Demolició d'escorcell metàlic, d'alçada màxima 15 cm, amb elements
de suport, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual sobre camió (P - 31)

6,60 25,600 168,96

16 F219ZA16 m Demolició d'escorcell de vorada de formigó col·locada sobre formigó,
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 26)

6,18 16,000 98,88

17 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor (P - 14)

4,35 86,000 374,10

18 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o
contenidor (P - 15)

6,07 4,000 24,28

19 F214ZA17 m3 Enderroc de bancal de pedra artificial, a base de nucli de formigó
armat revestit per dues cares amb peça de pedra artificial, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 11)

40,12 26,880 1.078,43

20 E2135352 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell
trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre
camió (P - 4)

90,61 4,100 371,50

21 E2131352 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb martell
trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre
camió (P - 3)

98,11 5,280 518,02

22 F21QZA19 u Adaptació d'arqueta existent a nova cota de paviment, fins a màxim de
60x60x50cm, inclou enderroc de tapa, tall i enderroc d'elements
sobrants i adaptació d'arqueta, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. (P - 40)

55,46 13,000 720,98

23 F21DZA20 u Enderroc d'arqueta d'obra de mida màxima 50x50 cm, amb
revestiment inclòs, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 32)

25,09 3,000 75,27

24 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió (P - 154)

0,46 58,000 26,68

25 F213ZA18 m3 Enderroc d'estructures de mao, maçoneria o pedra, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió (P - 10)

50,78 10,000 507,80

26 F21DMG02 m Demolició de pou de 70x30 cm, de parets de 15 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 28)

5,65 10,000 56,50

27 E21D1122 m Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm,
com a màxim, sense solera, amb compressor i càrrega mecànica de
runa sobre camió o contenidor (P - 5)

2,36 80,000 188,80

TOTAL Titol 3 01.01.02 14.811,45

Obra 01 Pressupost 1813

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES I ADEQUACIÓ DEL TERRENY

1 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 41)

4,48 78,200 350,34

2 F2422020 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades
per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper (P - 50)

4,78 15,640 74,76

3 F2261C0F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95 % del PM (P - 44)

6,21 15,640 97,12

4 K2255P70 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en
tongades de 25 cm com a màxim (P - 160)

22,41 45,042 1.009,39

EUR
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TOTAL Capítol 01.02 1.531,61

Obra 01 Pressupost 1813

Capítol 05 PAVIMENTS

1 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 47)

1,55 1.264,000 1.959,20

2 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 59)

27,76 98,250 2.727,42

3 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 60)

82,50 136,400 11.253,00

4 F97Z1240 m Encofrat a una cara per a rigoles, amb fustes, d'una alçària <= 60 cm
(P - 68)

10,73 50,000 536,50

5 G7J1AUV0 m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ''in situ'', amb
planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix (P - 155)

9,94 15,000 149,10

6 F921ZA01 m3 Subbase de tot-u artificial, drenant Tmas 20mm (ZAD20) segons art
510 PG3 ZAD-20cm; grava 4/20mm, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM (P - 58)

28,31 10,800 305,75

7 F7B451D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (P - 56)

2,60 197,000 512,20

8 E7A24M0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240
g/m2, col·locada no adherida (P - 7)

1,98 40,000 79,20

9 F961APF7 m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i
flamejada, de forma recta, de 7 a 10x20 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada (P - 61)

39,41 55,000 2.167,55

10 F961ZA01 m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i
flamejada, de forma recta, de 25x20 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada (P - 62)

52,49 41,800 2.194,08

11 F96AZA01 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 100 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió (P - 65)

26,73 223,000 5.960,79

12 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, amb un cantell biselat, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resitència mínima a compressió (P - 64)

42,09 170,000 7.155,30

13 F965ZA02 m Vorada recta de formigó, doble capa, de 20x8 cm segons UNE 127340
,amb cantell rom, tipus ´´vorada jardí fiol´´ de la casa Pujol o
equivalent, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
(P - 63)

26,65 64,800 1.726,92

14 F9715G11 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 (P - 66)

98,36 2,385 234,59

15 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa
de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment blanc (P - 67)

18,92 53,000 1.002,76

16 F9H1XX03 m Remat de paviment asfàltic contra la rigola o vorada, amb aglomerat
en calent tipus AC 11 surf BC50/70 D (D-8) i granulat calcari, estès
manualment i compactat, sense afectació de la base, de fins a 5 cms
de gruix, d'amplada inferior a 15cm, amb reg d'adherència. Inclou la
part proporcional dels desplaçaments de la maquinària. (P - 84)

2,79 53,000 147,87
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17 M9H113NA m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus
AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment (P - 176)

30,38 5,000 151,90

18 M219UF63 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un
gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P -
173)

1,51 10,000 15,10

19 F9F5ZA01 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 10x10 cm i 8
cm de gruix, a base de combinació de peces de 2 colors, tipus
TERANA de la casa BREINCO o equivalent, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina. S'inclou
anivellamenti col.locació de tapes de serveis. Despecejament de
paviment segons documentació gràfica de projecte. (P - 73)

43,73 263,000 11.500,99

20 F9F5ZA02 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8
cm de gruix, a base de combinació de peces de 2 colors, tipus
VULCANO de la casa BREINCO o equivalent, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina.
S'inclou anivellamenti col.locació de tapes de serveis. Despecejament
de paviment segons documentació gràfica de projecte. (P - 74)

45,48 61,000 2.774,28

21 F9F5ZA03 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 20x40 cm i 8
cm de gruix, a base de combinació de peces de 2 colors, tipus
VULCANO de la casa BREINCO o equivalent, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina.
S'inclou anivellamenti col.locació de tapes de serveis. Despecejament
de paviment segons documentació gràfica de projecte. (P - 75)

45,48 25,000 1.137,00

22 F9F5ZA04 m2 Paviment drenant de peces de formigo de forma rectangular de 60x40
cm i 10 cm de gruix, a base de combinació de peces de 2 colors, tipus
FILTRA de la casa BREINCO o equivalent, col·locat sobre llit de grava
de 3/8mm de 5cm de gruix, amb rebliment de junts amb grava de
3/8mm i comptactació del paviment acabat. Despecejament de
paviment segons documentació gràfica de projecte. (P - 76)

53,91 54,000 2.911,14

23 F9F5ZA05 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 5
cm de gruix, a base de combinació de peces de 2 colors, tipus
VULCANO de la casa BREINCO o equivalent, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina.
S'inclou anivellamenti col.locació de tapes de serveis. Despecejament
de paviment segons documentació gràfica de projecte. (P - 77)

42,92 9,000 386,28

24 F9F5ZA06 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 20x40 cm i 5
cm de gruix, a base de combinació de peces de 2 colors, tipus
VULCANO de la casa BREINCO o equivalent, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina.
S'inclou anivellamenti col.locació de tapes de serveis. Despecejament
de paviment segons documentació gràfica de projecte. (P - 78)

42,94 73,000 3.134,62

25 F9F5ZA07 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 10x20 cm i 8
cm de gruix, a base de combinació de peces de 2 colors, tipus
VULCANO de la casa BREINCO o equivalent, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina.
S'inclou anivellamenti col.locació de tapes de serveis. Despecejament
de paviment segons documentació gràfica de projecte. (P - 79)

44,80 121,000 5.420,80

26 F9F5ZA08 m2 Paviment indicador tàctil amb botons, de peces de formigo de forma
rectangular de 20x20 cm i 5 cm de gruix, a base de combinació de
peces de 2 colors, tipus VULCANO TACTILE WARNING de la casa
BREINCO o equivalent, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina. S'inclou anivellamenti
col.locació de tapes de serveis. Despecejament de paviment segons
documentació gràfica de projecte. (P - 80)

48,38 7,000 338,66

27 F9F5ZA09 m2 Paviment indicador tàctil ratllat, de peces de formigo de forma
rectangular de 20x20 cm i 5 cm de gruix, a base de combinació de
peces de 2 colors, tipus VULCANO TACTILE CROSSING de la casa
BREINCO o equivalent, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina. S'inclou anivellamenti
col.locació de tapes de serveis. Despecejament de paviment segons
documentació gràfica de projecte. (P - 81)

48,38 27,000 1.306,26
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28 F9E1ZA10 m2 Paviment de panot per a vorera nova i reparació de vorera existent, de
morter gris de 20x20x2.5 cm ratllat, 4 pastilles o amb tacs, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb morter pastat 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland. Inclou
adaptació i col·locació de les tapes de companyies.

(P - 72)

40,49 5,000 202,45

29 F9A1201J m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del
PM (P - 69)

30,17 7,800 235,33

30 F9AQU210 m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell
rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i
anivellament del material amb mitjans mecanics (P - 71)

53,29 30,000 1.598,70

31 F9A2ZA01 m3 Paviment de granulat de pedra granítica de grandària màxima 3 a 8
mm i cares trencades, amb estesa i piconatge mecànics del material
(P - 70)

46,68 10,350 483,14

32 F9G8CDAS m2 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm,
de gruix, amb fibres sintètiques, escampat des de camió, reglejat,
acabat superficial amb tractament desactivant (P - 82)

30,90 285,000 8.806,50

33 F9GZ2524 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt
de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm (P - 83)

5,34 26,000 138,84

TOTAL Capítol 01.05 78.654,22

Obra 01 Pressupost 1813

Capítol 06 INSTAL.LACIONS I SERVEIS

Titol 3 01 SANEJAMENT

1 L166ZA32 u Localització, sectorització i adaptació de sanejament existent,
mitjançant cala de forma manual i/o mecànica, adapatació de xarxa
actual i conexió a nova xarxa, incloent rebliment i piconatge posterior
de terres i càrrega manual de runa sobre contenidor. Inclou neteja i
adaptació de les xarxes existents per a continutat del servei. (P - 163)

84,06 3,000 252,18

2 FDDZR002 u Desmuntatge de tapa i marc d'instal.lacions existents, encofrat
perimetral i recol.locació de marc i tapa. (P - 101)

25,53 5,000 127,65

3 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 42)

7,35 11,400 83,79

4 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 43)

11,31 45,600 515,74

5 F227500A m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 90% PM (P - 45)

4,85 22,800 110,58

6 F2285P0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de
sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
48)

34,25 5,000 171,25

7 E2225412 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora (P - 6)

88,07 4,000 352,28

8 FDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 100)

164,96 1,000 164,96

9 FDD15229 m Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 (P - 99)

289,10 1,500 433,65

10 FDB27429 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1x1 m per a tub de diàmetre 40 cm (P - 98)

37,41 1,000 37,41

11 FD5H8AC8 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i
de 240 a 300 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de fosa
nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca

130,63 4,000 522,52
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a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de
gruix i parets de 150 mm de gruix (P - 92)

12 FD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 93)

80,14 4,000 320,56

13 FD5Z9CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 750x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2
de superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 94)

79,28 4,000 317,12

14 FD5A1705 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=200 mm i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 91)

43,07 18,000 775,26

15 F7B451E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (P - 57)

2,84 36,000 102,24

16 FD7JC186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 95)

11,28 10,000 112,80

17 FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 96)

12,62 4,000 50,48

18 FD7JG146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 97)

14,62 25,000 365,50

19 F31521G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió (P - 55)

83,27 4,560 379,71

20 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 105)

71,23 2,000 142,46

21 FDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 107)

77,59 2,000 155,18

22 PPAUU015 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de connexió de la
nova xarxa de sanejament de recollida de pluvials a la xarxa existent
(fins a 10 conexions en diferents punts de la xarxa), incloent passos,
tall de tubs, reconnexionat, tapat de forats,obertura i tancament de
rases, tot el que sigui necessari per deixar la instal·lació existent i la
nova en correcte funcionament.  (P - 0)

800,00 1,000 800,00

TOTAL Titol 3 01.06.01 6.293,32

Obra 01 Pressupost 1813

Capítol 06 INSTAL.LACIONS I SERVEIS

Titol 3 02 ENLLUMENAT

Titol 4 01 OBRA CIVIL

1 L166ZA33 u Localització, sectorització i adaptació de serveis d'enllumenat existents
(desconexió de línies que queden sense servei), mitjançant cala de
forma manual i/o mecànica, incloent rebliment i piconatge posterior de
terres i càrrega manual de runa sobre contenido. Inclou adaptació de
les xarxes existents per a continutat del servei. (P - 164)

52,54 3,000 157,62

2 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 42)

7,35 70,840 520,67
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3 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 43)

11,31 17,710 200,30

4 F227500A m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 90% PM (P - 45)

4,85 35,420 171,79

5 F2285P0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de
sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
48)

34,25 5,000 171,25

6 FDG51311 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres
seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors (P - 102)

5,91 45,720 270,21

7 FDG52437 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm
amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 103)

15,10 60,540 914,15

8 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 104)

0,58 106,260 61,63

9 FDKZ3154 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 (P - 106)

43,81 8,000 350,48

10 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 105)

71,23 8,000 569,84

11 B064U010 UT. Dau de formigó per columnes de 4 i 5m d'alçada, amb base de
fundició, de 0,6x0,6x0,7 m., excavació, rebliment i reposició.MOLT
IMPORTANT =>La col·locació de dau i perns d'ancoratge seran a la
profunditat suficient perquè garanteixi que les cartel·les de les
columnes restin encastades a paviment i per tant no vistes.Inclou
càrrega i transport de runes sobrants. (P - 1)

102,90 8,000 823,20

TOTAL Titol 4 01.06.02.01 4.211,14

Obra 01 Pressupost 1813

Capítol 06 INSTAL.LACIONS I SERVEIS

Titol 3 02 ENLLUMENAT

Titol 4 02 LLUMINÀRIES, COLUMNES I SUPORTS

1 FHM1ZA11 u Subministrament i col.locació de columna cilíndrica model CIL de la
casa Simon o equivalent, de 5 metres d’alçada, a base de tub de de
100mm de diàmetre, i 3 mm d'espessor, acabat galvanitzat i pintat
color gris decoratiu tipus GYDECO, amb fuste de xapa d'acer al
carboni, base platina xapa d'acer encastada, i porta de registre
enrasada, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó. (P - 113)

593,27 6,000 3.559,62

2 FHM1ZA12 u Subministrament i col.locació de columna cilíndrica model CIL de la
casa Simon o equivalent, de 4 metres d’alçada, a base de tub de de
100mm de diàmetre, i 3 mm d'espessor, acabat galvanitzat i pintat
color gris decoratiu tipus GYDECO, amb fuste de xapa d'acer al
carboni, base platina xapa d'acer encastada, i porta de registre
enrasada, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó. (P - 114)

576,27 2,000 1.152,54

3 FHN1ZA13 u Subministrament i instal.lació de llum LED de la casa Simon, model
MERAK SXF, o equivalent, de 16 leds 32W, òptica SA, temperatura de
color 3000K, equip regulable 2N-, IP66, IK10, acabat pintat color
GYDECO, amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport.
Formada per lluminària decorativa Simon MERAK SXF o equivalent,
amb fixació lateral, ajustable per compensació negativa en bàculs, i

417,19 2,000 834,38
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fixació post-top, coberta plana amb sistema de refrigeració intern dels
LEDs en forma de bresca, sense aletes visibles, difusor de vidre
transparent pla, i equip electrònic. Classe I, índex de protecció IP66.
Índex de resistència l'impacte IK10. Tensió d'alimentació 230Vac /
50Hz. Dimensiones màximes de 520x170x425 y obertura por 2
palanques sense eines.
Bloc lumínic format per grup òptic Istanium® i el grup elèctric,
extraïble i actualiztable en una única peça, amb accés superior i amb
seccionador per a desconnexió automàtica. Òptica multi-array segons
aplicació. Rendiment LOR del 93% al 82%. FHS = 0%. Reflector
tronco piramidal anti enlluernament, matisat amb recuperació de flux.
Regulació 2N-.

(P - 115)

4 FHN1ZA14 u Subministrament i instal.lació de llum LED de la casa Simon, model
MERAK SXF, o equivalent, de 16 leds 24W, òptica SA, temperatura de
color 3000K, equip regulable 2N-, IP66, IK10, acabat pintat color
GYDECO, amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport.
Formada per lluminària decorativa Simon MERAK SXF o equivalent,
amb fixació lateral, ajustable per compensació negativa en bàculs, i
fixació post-top, coberta plana amb sistema de refrigeració intern dels
LEDs en forma de bresca, sense aletes visibles, difusor de vidre
transparent pla, i equip electrònic. Classe I, índex de protecció IP66.
Índex de resistència l'impacte IK10. Tensió d'alimentació 230Vac /
50Hz. Dimensiones màximes de 520x170x425 y obertura por 2
palanques sense eines.
Bloc lumínic format per grup òptic Istanium® i el grup elèctric,
extraïble i actualiztable en una única peça, amb accés superior i amb
seccionador per a desconnexió automàtica. Òptica multi-array segons
aplicació. Rendiment LOR del 93% al 82%. FHS = 0%. Reflector
tronco piramidal anti enlluernament, matisat amb recuperació de flux.
Regulació 2N-.

(P - 116)

417,19 10,000 4.171,90

TOTAL Titol 4 01.06.02.02 9.718,44

Obra 01 Pressupost 1813

Capítol 06 INSTAL.LACIONS I SERVEIS

Titol 3 02 ENLLUMENAT

Titol 4 03 TUBS I CONDUCTORS

1 FG319554 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar,
de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 111)

5,21 106,260 553,61

2 XPAUWA01 pa Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de la
companyia, corresponent al punt de connexio (escomesa) d'electricitat
pel subministrament d'enllumenat , segons potencia de projecte, inclou
ampliació o modificació de quadre d'ennlumenat o realització de
connexions punt a punt equivalents.
(P - 0)

400,00 1,000 400,00

3 PPAUWA02 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte legalització de la
instal·lacio electrica d'instal.lació d'ennlumenat, inclouent projecte,
certificat final, tramitacio a entitat de control i industrial, incloent taxes
d'aquestes i tot el necessari per obtenir acta inspeccio favorable, i
documentacio registrada. (P - 0)

450,00 1,000 450,00

EUR
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TOTAL Titol 4 01.06.02.03 1.403,61

Obra 01 Pressupost 1813

Capítol 06 INSTAL.LACIONS I SERVEIS

Titol 3 02 ENLLUMENAT

Titol 4 04 ACCESSORIS

1 FG11U400 u Caixa de protecció d'una sortida tipus Sertsem o similar instal·lada a
columna, amb fusibles de 6A inclosos per protecció de lluminària (a
fase i neutre).  (P - 110)

23,17 8,000 185,36

2 FHT11132 u Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de cadmi, de 2 a
150 lux de sensibilitat, de preu alt, per a 125 V de tensió i fixat a la
paret (P - 117)

56,86 1,000 56,86

TOTAL Titol 4 01.06.02.04 242,22

Obra 01 Pressupost 1813

Capítol 06 INSTAL.LACIONS I SERVEIS

Titol 3 02 ENLLUMENAT

Titol 4 05 ELEMENTS DE CONNEXIÓ I ALTRES

1 FGD1122E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1000 mm llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 112)

24,84 8,000 198,72

2 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 9)

8,75 8,000 70,00

3 BG32U003 ML Conductor de coure de designació 450/750V d'aïllament i 16mm2 de
secció. De color verd-groc. Inclós terminal de fixació de conductor a
columna de semàfors. (P - 2)

2,21 16,000 35,36

TOTAL Titol 4 01.06.02.05 304,08

Obra 01 Pressupost 1813

Capítol 06 INSTAL.LACIONS I SERVEIS

Titol 3 03 AIGUA POTABLE I REG

Titol 4 01 AIGUA POTABLE

1 L166ZA35 u Localització, sectorització i adaptació de xarxa d'aigua potable de font
existent, mitjançant cala de forma manual i/o mecànica, adapatació de
xarxa actual i conexió a nova xarxa, incloent rebliment i piconatge
posterior de terres i càrrega manual de runa sobre contenidor. Inclou
conexionat de la nova xarxa a la xarxa existent per a donar continutat
del servei. (P - 165)

86,61 1,000 86,61

2 FQ31ZA02 u Font per a exteriors d'acer, model V-102M de la casa FABREGAS o
equivalent, amb suport de secció rectangular 100x200 i cubeta
rectangular 400x200mm, cos d'acer amb protecció antioxidant i pintura
de partícules metàl·liques ´´acabat martelé´´ i cubeta d'acer inoxidable
304, acabat satinat. Alçada superior de cubeta 745mm i alçada lliure
inferior per a mobilitat d'usuaris 635mm, amb aixeta temporitzada i
reixa de desguàs. Broc de llautó acabat cromat mat i pulsador model
Presto. Regulador de pressió i control tmporitzat del fluxe inclòs (inclòs
vàlvula anti gelades). Inclou elements de fixació a base de paviment
mitjançant cargols metàlics inxoidables. Font adaptada per a persones
amb mobilitat reduida, ancorada amb dau de formigó. Inclou execució

664,42 1,000 664,42
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de dau de formigó, amb excavació i gestió de terres, muntatge de font i
conexionat a xarxa d'aigua potable. Totalment muntada i en
fucionament. (P - 131)

TOTAL Titol 4 01.06.03.01 751,03

Obra 01 Pressupost 1813

Capítol 06 INSTAL.LACIONS I SERVEIS

Titol 3 03 AIGUA POTABLE I REG

Titol 4 02 REG

1 L166ZA36 u Treballs necessaris per a la modificació de posició d'hidrant existent.
Inclou localització, sectorització i adaptació de xarxa contra incendis
existent, mitjançant cala de forma manual i/o mecànica, adapatació de
xarxa actual i conexió a nova xarxa, incloent rebliment i piconatge
posterior de terres i càrrega manual de runa sobre contenidor. Inclou
conexionat de la nova xarxa a la xarxa existent per a donar continutat
del servei. Inlcou desmuntatge d'hidrant existent, acopi i posterior
muntatge. Inclou fonament de base, canonades de conexió i petit
material i accessoris. Inclòs proves de pressió i funcionament.Tot
inclòs per deixar l'hidrant en servei. (P - 166)

420,71 1,000 420,71

2 L166ZA37 u Treballs necessaris per a la modificació de posició de 4 arquetes
d'aigua existents. Inclou localització, sectorització i adaptació de xarxa
d'aigua existent, mitjançant cala de forma manual i/o mecànica,
adapatació de xarxa actual i conexió a nova xarxa, incloent rebliment i
piconatge posterior de terres i càrrega manual de runa sobre
contenidor. Inclou conexionat de la nova xarxa a la xarxa existent per a
donar continutat del servei. Inlcou desmuntatge de claus de pas,
valvules i arquetes, tapes i bastiments, execució de noves arquetes,
col.locació de claus de pas i vàlvules, i tapes i bastiments d'arquetes.
Inclou base formigó, canonades de conexió i petit material i accessoris.
Inclòs proves de pressió i funcionament.Tot inclòs per deixar la xarxa
en servei. (P - 167)

521,35 1,000 521,35

3 FJS1ZA01 u Capçal de reg, amb arqueta de100x60x40cm, format per un by-pass
mestre, amb arqueta de 80x60x60cm, reductor i filtres. Connectat al
programador i a la xarxa elèctrica, i amb totes les claus de pas
descrites en l'esquema unifilar general. Filtre metal.lic d'anells de 120
mesh amb recobriment de poliester, de 1 1/2´´ de connexió, amb dos
manòmetres, inclou subministrament, transport, col.locació i muntage i
part proporcional de peces de connexió. Regulador de pressió de 1
1/2´´ amb sortida fixa de 3.5 atm, inclou subministrament, transport,
col.locació, muntatge i part proporcional de peces de connexió.
Manòmetre de glicerina de 1´´ de connexió, inclou subministrament,
transport, col.locació i muntatge, i part proporcional de peces de
connexió. Inclou subministrament, transport, col·locació, muntatge i
part proporcional de peces de connexió. (P - 0)

515,00 1,000 515,00

4 FJSDZA02 u Estació de reg per boques de reg i goteig formada, amb arqueta de
per 3 electrovàlvules, cada una amb arqueta de 50x50x50cm amb
regulador de cabal, 2 manometres, filtre metàl·lic d'anelles de 120
mesh, regulador de pressió amb sortida fixa de 3,5 atmosferes, inclou
subministrament, transport, col·locació i muntatge dins d'arqueta, amb
part proporcional de peces i accessoris de connexió. (P - 124)

845,11 1,000 845,11

5 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 42)

7,35 60,000 441,00

6 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 46)

5,17 24,000 124,08

7 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant (P - 49)

39,69 12,000 476,28
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8 FFB28355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 109)

9,25 58,000 536,50

9 FFB27355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 108)

7,39 234,000 1.729,26

10 FJS5ZA01 m Passa tubs de polietilè de 160mm de diàmetre de doble paret. Inclou
excavació, subministrament, transport i col.locació i amb dau de
recobriment de formigó H-150. (P - 121)

6,41 120,000 769,20

11 FJS517A1 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 50 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, instal·lada superficialment, fixada amb
piquetes col·locades cada 5 m (P - 119)

3,31 475,000 1.572,25

12 FJS5A765 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm,
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P -
120)

13,90 5,000 69,50

13 FJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord
de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de
fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada,
instal·lada (P - 118)

239,78 2,000 479,56

14 FJSAWA07 u Sistema de programació tipus TBOS o equivalent, format per caixa de
connexió d'una estació, un solenoide d'impuls per a la electrovalvula.
Inclou subministrament, transport, colocació i muntatge dins d'arqueta,
connectat a la xarxa d'alimentació, programació i prova hidràulica.

(P - 123)

300,03 1,000 300,03

15 FJSAWA06 u Cònsola de programació via radio connectable a ordinador amb
programa de gestió de reg, tipus TBOS o equialent (P - 122)

395,20 1,000 395,20

TOTAL Titol 4 01.06.03.02 9.195,03

Obra 01 Pressupost 1813

Capítol 07 JARDINERIA

Titol 3 01 TREBALLS PREVIS

1 FRE6ZA01 u Poda d'arbres existents marcats en plànol, de 6 a 10 m d'alçària, amb
cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km), consistent en la neteja de branques seques i
reequilibrat de copa, amb posterior retirada de restes vegetals a
abocador autoritzat; seguint les normes NTJ-14C.

(P - 153)

45,86 22,000 1.008,92

2 GQBAZA02 u Protecció d'arbres amb 4 taulons i goma espuma dels troncs dels
arbres exemplars, a fi d'evitar possibles cops i ferides durant el període
d'obres, seguint norma NTJ03E.
(P - 156)

69,46 22,000 1.528,12

TOTAL Titol 3 01.07.01 2.537,04

Obra 01 Pressupost 1813
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Capítol 07 JARDINERIA

Titol 3 02 PREPARACIÓ DEL TERRENY

1 FR3PZA03 m3 Suministre i estessa de substracte format per 1/3 de terra
franco-arenosa (23% de fracció> 2mm.), exempta de partícules de
Ø>25mm., 60-75% de sorra (carbonats màxims 8%), matèria orgànica
mínima>2%, conductivitat elèctrica en extracte de saturació
<2mm.hos/cm. (a 25º) y pH en aigua del 6’5-7’5. 1/3 de torba rosa
fibrosa de sphgnum, 1/3 de sorra sílicea o perlita de 3-5 mm. de
diámetre. Formant una capa de 40cm, subministrat a granel i
escampat amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
(P - 136)

54,22 76,000 4.120,72

2 FR3AZA04 m2 Aportació i estesa d'adob químic, 40g/ m2 12.12.24, i 150g/m2 de
superfosfat de calç, en la totalitat de les zones a plantar, escampat
amb tractor amb adobadora acoblada o manualment. (P - 135)

1,10 190,000 209,00

3 FR34ZA05 m3 Aportació i estesa d'adob orgànic, amb compost de classe II d'origen
animal (fems ben descomposats), segons NTJ 05C, a raó de 10l/m2,
a les zones de prat, subministrat en sacs de 0,8 m3, escampat amb
minicarregadora i mitjans manuals i fresatge de terreny amb
motocultor. (P - 134)

49,03 2,000 98,06

4 FR26ZA06 m2 Cavat a 0.25 m de fondària , fresat, perfilat de les terres, i eliminació
de pedres de diàmetre superior a 25 mm, amb mitjans mecànics i
manuals.

(P - 132)

1,43 190,000 271,70

5 FR2BZA07 m2 Moldejat final de les terres a ajardinar, inclou perfilat mecànic i manual
per la formació de la topografia descrita al projecte i cunetes
perimetrals si és el cas.

(P - 133)

0,68 190,000 129,20

TOTAL Titol 3 01.07.02 4.828,68

Obra 01 Pressupost 1813

Capítol 07 JARDINERIA

Titol 3 03 SUBMINISTRAMENT D'ESPÈCIES VEGETALS

Titol 4 01 ARBRAT

1 GR41252C u Subministrament d'Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ (P - 157)

220,32 3,000 660,96

2 FR42482C u Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules NTJ (P - 138)

412,86 1,000 412,86

3 FR45E22C u Subministrament de Zelkova serrata de perímetre de 20 a 25 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm
segons fórmules NTJ (P - 139)

200,92 1,000 200,92

TOTAL Titol 4 01.07.03.01 1.274,74

Obra 01 Pressupost 1813

Capítol 07 JARDINERIA

Titol 3 03 SUBMINISTRAMENT D'ESPÈCIES VEGETALS

Titol 4 02 ARBUSTIVA

EUR
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1 FR4AZA01 u Subministrament de Carex buchanami d'una alçada de 20/30 cm,
presentada en C-2L. A raó de 6 u/m2. (P - 140)

3,00 66,000 198,00

2 FR4AZA02 u Geranium sanguineum d'una alçada de 20/30 cm, presentada en C-2L.
A raó de 9 u/m2. (P - 141)

2,50 215,000 537,50

3 FR4AZA03 u Dietis bicolor d'una alçada de 20/30 cm, presentada en C-2L. A raó de
6 u/m2. (P - 142)

3,75 100,000 375,00

4 FR4AZA04 u Pennisetum fireworks d'una alçada de 20/30 cm, presentada en AF
350. A raó de 6 u/m2. (P - 143)

4,15 197,000 817,55

5 FR4AZA05 u Stipa tenuissima d'una alçada de 20/30 cm, presentada en AF 350. A
raó de 6 u/m2. (P - 144)

1,50 44,000 66,00

6 FR4HZA06 u Subministrament de Muhlenbergia capillaris d'una alçada de 20/30 cm,
presentada en AF 350 (P - 145)

1,15 98,000 112,70

7 FR4HZA07 u Gaura lindheimeri d'una alçada de 20/30 cm, presentada en C-2L. A
raó de 6 u/m2. (P - 146)

3,25 158,000 513,50

8 FR4HZA08 u Dianella revoluta ´´little jess´´ d'una alçada de 20/30 cm, presentada en
C-3L. A raó de 6 u/m2. (P - 147)

5,75 160,000 920,00

9 FR4HZA09 u Zoysa tenusifolia d'una alçada de 20/30 cm, presentada en M-11. A
raó de 16 u/m2. (P - 148)

1,20 211,000 253,20

TOTAL Titol 4 01.07.03.02 3.793,45

Obra 01 Pressupost 1813

Capítol 07 JARDINERIA

Titol 3 04 TREBALLS DE SEMBRA I PLANTACIÓ

1 FR61245A u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 149)

97,27 5,000 486,35

2 FR61ZA01 u Sistema de subjecció format per tres estaques de fusta tractada a
l'autoclau, de 12 cm de diàmetre i 3 m de longitud clavats verticalment
al fons del forat de plantació, lligats entre sí mitjançant un marc de
fusta col.locat en la part superior de les estaques i lligat amb cinta de
tutoratge al tronc de l'arbre amb fixació regulable de goma o cautxú. El
preu inclou la part proporcional de material, montatge i col.locació per
deixar l'arbre completament i correctament apuntalat.   (P - 150)

58,83 5,000 294,15

3 FR66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 151)

3,09 698,000 2.156,82

4 FR66ZA02 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1.5 l,
excavació de clot de plantació de 10x10x10 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 152)

2,08 550,000 1.144,00

5 FR3SZA03 m3 Mulch a base de restes de poda vegetal format per capa de 7cm. En
tota la superfície d'arbustiva. Inclou subministrament, transport i
col.locació . Prèvia aprovació del material per part de la direcció
facultativa abans del seu subministrament. (P - 137)

63,85 14,000 893,90

TOTAL Titol 3 01.07.04 4.975,22
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Capítol 08 MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ

Titol 3 01 MOBILIARI URBÀ

1 FQ213112 u Subministre i col·locació de paperera model ´´tramontana´´ de
Fabregas o equivalent, de xapa metàl·lica, de 60 l de capacitat, de
planxa galvanitzada i pintada al epoxi al forn, oxiron negro forja, amb
base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada al paviment de
formigó amb mitjans mecànics. (P - 130)

120,73 3,000 362,19

2 FB12ZA01 m Tanca perimetral per a parcs infantils model Cylinder REF. PPT016-85
de la casa Happy Ludic o equivalent, formada per tubs de 85 cm
d'alçada i 80mm de diàmetre, separats cada <100mm, fabricada en
acer galvanitzat banyat, amb platina inferior de 200 x 8 de base, barilla
superior d'acer de 8 mm de diàmetre, ancorada a l'obra amb morter o
amb fixacions mecàniques. Inclou elements d'ancoratge i fonaments
de suport. (P - 85)

136,91 32,000 4.381,12

3 FB12ZA02 u Porta per a perimetral per a parcs infantils model Cylinder REF.
PPT016-85 de la casa Happy Ludic o equivalent, d'1m d'amplada,
formada per tubs de 85 cm d'alçada i 80mm de diàmetre, separats
cada <100mm, fabricada en acer galvanitzat banyat, amb platina
inferior de 200 x 8 de base, barilla superior d'acer de 8 mm de
diàmetre, ancorada tanca perimetral. Inclou nivellament, elements
d'ancoratge, frontises i cancela  de suport. (P - 86)

141,43 2,000 282,86

TOTAL Titol 3 01.08.01 5.026,17

Obra 01 Pressupost 1813

Capítol 08 MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ

Titol 3 02 SENYALITZACIÓ

1 FBA31511 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 87)

7,44 30,000 223,20

2 FBBZ1220 u Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat
a terra formigonat (P - 90)

30,31 3,000 90,93

3 FBB21401 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
40x60 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament (P
- 89)

47,16 3,000 141,48

4 FBB11251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament (P - 88)

42,63 3,000 127,89

TOTAL Titol 3 01.08.02 583,50

Obra 01 Pressupost 1813

Capítol 08 MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ

Titol 3 03 BANCS DE FUSTA

1 FQ11ZA01 u Banc senzill MODO10 de la casa Fàbregas o equivalent,de fusta
tropical pintat i envernissat, de 180 cm de llargària, amb respatller,
cargols i passadors d'acer inoxidable i suports d'alumini anoditzat
(AG3), i 7 llistons de fusta tropical de 35x110x1800 mm, acabat en
vernís de poro obert, de preu superior, col·locat amb fixacions
mecàniques. Subministre i instal.lació.

329,51 4,000 1.318,04
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(P - 125)

2 FQ11ZA02 u Cadira MODO10 de la casa Fàbregas o equivalent,de fusta tropical
pintat i envernissat, de 70 cm de llargària, amb respatller, cargols i
passadors d'acer inoxidable i suports d'alumini anoditzat (AG3), i 7
llistons de fusta tropical de 35x110x700 mm, acabat en vernís de poro
obert, de preu superior, col·locat amb fixacions mecàniques.
Subministre i instal.lació.

(P - 126)

269,51 4,000 1.078,04

TOTAL Titol 3 01.08.03 2.396,08

Obra 01 Pressupost 1813

Capítol 08 MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ

Titol 3 04 BANCS DE PEDRA

1 FQ13ZA01 u Banc rectangular de 200x60cm y 50cm d'alçada, de pedra arenística
de grà fi-mig,´Pedra Marró' amb tonalitats marró i beige, de la casa
Magami o equivalent. Densitat 2310kg/m3. Acabat amb tall de serra i
acabat una cara longitudidal amb perforacions de cantera (diametre
32mm). Arestes bisellades, col·locat recolzat sobre el paviment.

(P - 127)

351,48 15,000 5.272,20

2 FQ13ZA02 u Cadira rectangular de 60x60cm y 50cm d'alçada, de pedra arenística
de grà fi-mig,´Pedra Marró´´ amb tonalitats marró i beige, de la casa
Magami o equivalent. Densitat 2310kg/m3. Acabat amb tall de serra i
acabat una cara longitudidal amb perforacions de cantera (diametre
32mm). Arestes bisellades, col·locat recolzat sobre el paviment.

(P - 128)

117,74 5,000 588,70

3 FQ13ZA03 u Banc rectangular de 250x60cm y 50cm d'alçada, de pedra arenística
de grà fi-mig,´Pedra Marró' amb tonalitats marró i beige, de la casa
Magami o equivalent. Densitat 2310kg/m3. Acabat amb tall de serra i
acabat una cara longitudidal amb perforacions de cantera (diametre
32mm). Arestes bisellades, col·locat recolzat sobre el paviment.

(P - 129)

434,48 4,000 1.737,92

4 E8B41110 m2 Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa de producte
decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti
adherent i dues capes de vernís protector antigraffiti (P - 8)

17,23 145,200 2.501,80

TOTAL Titol 3 01.08.04 10.100,62

Obra 01 Pressupost 1813

Capítol 09 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R3-HIHC m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P -
178)

6,50 78,200 508,30

2 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 51)

6,50 527,876 3.431,19

3 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 179)

1,82 78,200 142,32

4 F2RA8580 m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de

18,78 496,150 9.317,70

EUR
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construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 53)

5 F2RA8890 m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 54)

11,90 1,785 21,24

6 F2RA6680 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 52)

-28,48 29,941 -852,72

TOTAL Capítol 01.09 12.568,03

Obra 01 Pressupost 1813

Capítol 10 SEGURETAT I SALUT

1 H141WA01 u Conjunt de partides necessàries per a assolir els nivells exigibles de
seguretat i salut en els llocs de treball durant tota l'obra (P - 158)

2.200,00 1,000 2.200,00

TOTAL Capítol 01.10 2.200,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 17.918,92

Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES I ADEQUACIÓ DEL TERRENY 1.531,61

Capítol 01.05  PAVIMENTS 78.654,22

Capítol 01.06  INSTAL.LACIONS I SERVEIS 32.118,87

Capítol 01.07  JARDINERIA 17.409,13

Capítol 01.08  MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ 18.106,37

Capítol 01.09  GESTIÓ DE RESIDUS 12.568,03

Capítol 01.10  SEGURETAT I SALUT 2.200,00

Obra 01 Pressupost 1813 180.507,15

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
180.507,15

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 1813 180.507,15

180.507,15

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 180.507,15

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 180.507,15........................................................... 23.465,93

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 180.507,15.............................................................. 10.830,43

Subtotal 214.803,51

21 % IVA SOBRE 214.803,51............................................................................................. 45.108,74

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 259.912,25

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS CINQUANTA-NOU MIL NOU-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS )
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B -  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011 -  AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret 
del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central 
de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 
i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents 
de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes 
aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen 
dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els 
assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat 
o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en 
l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 
27 de l'EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la 
presa de mostres segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B031 -  SORRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0310500,B0310020,B031U210,B0311010,B0315601,B0312010. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent 
del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per 
al tractament d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
     - De pedra calcària 
     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 
els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits 
pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 
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massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 
oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els 
que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per 
a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE. 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció 
del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 
(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% 
en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 
s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 
en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  
sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 
reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 
Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
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¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna 
classe específica d'exposició: <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe 
específica d'exposició: <= 10% en pes 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 16% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 
construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 
sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 
ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció 
facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions 
requerides per a l'us al que es pretén destinar. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
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Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 
la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a 
l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 
l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat 
de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
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- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 
compleixen amb l'article 28.4.1. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 
per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 
compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de 
l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 
del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, 
la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 
especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 
2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, 
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions 
aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que 
no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del 
blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en 
pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència 
d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i 
identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, 
i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos 
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components però sense els fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B032 -  SAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0321000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini 
la DF.  
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de poder 
barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura, per altres 
capes de ferm, o que puguin contaminar.  
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres 
matèries estranyes. 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa 
pel tamís 0,40 (UNE 7050).  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents 
i de granulometria uniforme.  
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 
Índex CBR (NLT-111):  > 20 
Contingut de matèria orgànica:  Nul  
Mida del granulat: 
- Sauló garbellat:  <= 50 mm 
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada 
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:  
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 
     - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),  
     - Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 
     - I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)  
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor: 
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     - Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 
     - Humitat natural (UNE EN 1097-5)  
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 
     - Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)  

- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.  
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els 
materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han 
aprovat 10 lots consecutius.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B033 -  GRAVA DE GRANULAT RECICLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B033S500,B0332C00,B0332A00,B0331Q10,B0330020,B0332Q10,B0331020. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d'una 
planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els 
següents: 
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
- Granulats reciclats provinents de formigó 
- Granulats reciclats mixtes 
- Granulats reciclats prioritariament naturals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 
els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits 
pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents 
de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice 
amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
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Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els 
que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per 
a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE. 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 
construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 
sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 
ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% 
en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó:  > 95% 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subbases de paviments 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements 
massissos > 1600 kg/m3. 
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de 
formigó. 
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per 
a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor 
que les següents dimensions: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament 
de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 
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- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º 
(amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui 
reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer 
punt i el segon del paràgraf anterior. 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 
(UNE EN 1744-1): 
- Granulats naturals <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut d'ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts. 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 
EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 
Absorció d'aigua: 
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 
s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 
en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  
sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 
reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 
Part 2. 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 
oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE 
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GRAVA PER A DRENATGES: 
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del 
reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys. 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel 
tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per 
la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 
Plasticitat:  No plàstic 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 
Condicions generals de filtratge: 
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5 
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior 
de la proporció x% del terreny a drenar) 
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 
- F60/F10:  <20 
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars 
compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta 
complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè 
o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils. 
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment 
de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix 
inferior a 25 mm. 
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de 
complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm. 
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions 
de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions: 
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4 
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui 
inferior al 2% (UNE 103502). 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat 
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 
la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* 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). 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial 
de la Instrucción de Carreteras. 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  12 
 

 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat 
de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 
compleixen amb l'article 28.4.1. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, 
la documentació que acrediti aquest contingut. 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi 
el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s'ha d'utilitzar 
en la confecció de formigons. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 
per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 
compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de 
l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 
del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, 
la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 
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especificacions: 
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133) 
- Partícules toves (UNE 7134) 
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 
2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent. 
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant 
la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material: 
     - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 
     - Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 
     - Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2) 
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de 
contenir: 
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d'identificació del material 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la 
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, 
s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del 
reblert. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B037 -  TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B037R000,B0372000. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Material granular de granulometria contínua. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o dipòsits 
naturals, sòls naturals o una barreja de tots dos. 
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- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera 
o de grava natural. 
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini 
la DF. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de granulometria 
uniforme. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota 
les condicions possibles més desfavorables. 
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes 
de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat 
de la capa on es col·loqui. 
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES: 
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra 
de cantera o de grava natural. 
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i 
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de 
trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a l'article 
510 del PG3 vigent. 
Composició química: 
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui en 
contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5% 
- A la resta: < 1% 
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats 
procedents de demolicions de formigó: < 0,7% 
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha 
de complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent. 
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir 
el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent. 
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2: 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: 
     - Àrids per a tot-u: < 30 
     - Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35 
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: 
     - Àrids per a tot-u: < 35 
     - Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40 
Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en massa 
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8): 
- Fracció 0/4 del material: 
     - T00 a T1: > 40 
     - T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35 
     - Vorals de T3 i T4: > 30 
Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra: 
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més: 
     - T00 a T1: > 35 
     - T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30 
     - Vorals de T3 i T4: > 25 
Plasticitat: 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104 
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42: 
     - Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10 
     - Límit líquid, segons UNE 103103: < 30 
Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors: 
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 
¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦ 
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦ 
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 
¦      4     ¦      26-45    31-45    14-37      ¦ 
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¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 
retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2. 
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de complir: 
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir: 
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5% 
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1% 
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir: 
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul 
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes a 
la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, assajats 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados 
hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN 
13242. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del 
Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+). 
     - Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant. 
     - Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE. 
     - Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+). 
     - Referència a la norma EN 13242. 
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     - Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst. 
     - Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242. 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, 
la documentació que acrediti aquest contingut. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert a la DT. 
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes o 
mides superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es prendran 
mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà: 
- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons 
Annex A de la UNE-EN 933-9. 
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1. 
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents assaigs 
d'identificació i caracterització del material: 
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 
     - Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1. 
     - Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor: 
     - Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2. 
     - Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, 
segons Annex A de la UNE-EN 933-9. 
     - En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
     - Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1. 
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 
     - Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
     - Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
     - Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 
     - Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els 
materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han 
aprovat 10 lots consecutius. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres 
casos es podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i els criteris 
de les normes de procediment indicades a cada assaig . 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03C- -  SAULÓ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03C-HG1A. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini 
la DF. 
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de poder 
barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura, per altres 
capes de ferm, o que puguin contaminar. 
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres 
matèries estranyes. 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa 
pel tamís 0,40 (UNE 7050). 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents 
i de granulometria uniforme. 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 
Índex CBR (NLT-111):  > 20 
Contingut de matèria orgànica:  Nul 
Mida del granulat: 
- Sauló garbellat:  <= 50 mm 
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada 
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material: 
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 
     - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1), 
     - Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 
     - I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9) 
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor: 
     - Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 
     - Humitat natural (UNE EN 1097-5) 
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 
     - Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2) 
     - Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. 
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els 
materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han 
aprovat 10 lots consecutius. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B051 -  CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B051E201,B0512401. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats 
amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit 
conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir 
un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al 
final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum 
a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert 
a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb 
un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B 
o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
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- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i 
en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats 
a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 
197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 
de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i 
homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que 
compleixin amb l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han 
de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns 
a la norma UNE-EN 197-1. 
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La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el 
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg 
a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, 
subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques 
i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma 
UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de 
la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como 
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 
todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por 
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el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de 
cementos (RC-08). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 
los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua 
de mar. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i 
per a la fabricació de productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per 
a la fabricació de productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions 
declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma harmonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) 
i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua 
per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà 
o documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS 
A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
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El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació 
del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant 
la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar 
que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial 
Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 
reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable 
així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat 
defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 
designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 
de la RC-08. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig 
s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, 
l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació 
no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no 
es reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització 
rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts 
en l'apartat A5.5 de la RC-08. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per 
duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament 
si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B053 -  CALÇ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o 
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, 
ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç aèria càlcica (CL): 
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     - Hidratada en pols: CL 90-S 
     - Hidratada en pasta: CL 90-S PL 
- Calç hidràulica natural (NHL): 
     - Calç hidràulica natural 2: NHL 2 
     - Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5 
     - Calç hidràulica natural 5: NHL 5 
CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90 
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5 
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2 
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4 
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80 
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç en pasta: compleix l'assaig 
- Calç en pols: 
     - Mètode de referència: <= 2 mm 
     - Mètode alternatiu: <= 20 mm 
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: 
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA: 
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència 
adequada a l'ús destinat. 
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració. 
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 5: 
     - Als 7 dies: >= 2 MPa 
     - Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa 
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2: 
- Inicial: > 1 h 
- Final: 
     - Calç del tipus NHL 2: <= 40 h 
     - Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h 
     - Calç del tipus NHL 5: <= 15 h 
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5% 
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2 
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç del tipus NHL 2: >= 35 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 
- Calç del tipus NHL 5: >= 15 
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 
- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm 
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2: 
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm  
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S. 
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la 
norma UNE-EN 459-2. 
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o 
mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser 
estanques. 
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A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració 
de les seves característiques. 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes 
de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, 
les facilitades pel subministrador. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios 
de conformidad. 
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, 
per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma UNE-EN 
459-1. 
A l'albarà  hi ha de constar com a mínim la informació següent: 
- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1) 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Referència de la comanda 
- El marcatge CE  ha d'incloure, com a mínim, la informació següent: 
     - Símbol del marcatge CE 
     - Nombre identificador de l'organisme de certificació 
     - Nom o marca distintiva d'identificació i adreça registrada del fabricant 
     - Els dos darrers dígits de la data del primer marcatge 
     - Nombre de referència de la Declaració de Prestacions 
     - Referència a l'UNE EN 459-1 
     - Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst 
     - Informació sobre les característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els 
valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme a les 
especificacions exigides. 
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar 
que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2: 
     - Contingut d'òxids de calci i magnesi 
     - Contingut de diòxid de carboni 
     - Contingut de calç útil Ca (Oh) 2 
     - Mida de partícula 
- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  25 
 

un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o condicions 
atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada es 
realitzaran els següents assaigs: 
     - Contingut de diòxid de carboni 
     - Mida de partícula 
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi 
la DF. 
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: 
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció. 
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una 
per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es 
conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra 
si el subministrador de calç ho sol·licita. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions 
establertes al plec. 
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat 
grumollós o aglomerat. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B055 -  LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0552420,B0552300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emulsions bituminoses: 
 - Betum asfàltic 
 - Betum modificat amb polímers: 
- Quitrà 
 L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partí cules d'un lligant hidrocarbonat i eventualment un 
polímer en una solució aquosa, amb un agent emulsionant. 
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat pràcticament no volà til, obtingut a partir del cru de petroli o d'asfalts naturals, 
soluble en toluè, molt viscós i gairebé sò lid a temperatura ambient. 
El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut obtingut a la destilació destructiva del 
carbó a altes temperatures. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
EMULSIONS BITUMINOSES  
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació  de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència original mitjançant una 
agitació moderada. 
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No ha de ser inflamable. 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
Càrrega de partícules : Polaritat positiva 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: 
 
Taula 213.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació           ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60B4 ¦ C60BF5¦  C50BF5 ¦ C60B5 ¦C60B7 ¦ 
¦UNE EN 13808          ¦ ADH  ¦ TER  ¦ CUR  ¦  IMP  ¦    IMP  ¦  MIC  ¦ REC  ¦ 
¦----------------------¦------¦------¦----- ¦-------¦---------¦------ ¦------¦ 
¦Denominació  ant.(*)  ¦ECR-1 ¦   -  ¦ECR-1 ¦ ECL-1 ¦   ECI   ¦ECL-2d ¦ECL-2b¦ 
¦----------------------¦-----------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦ UNE ¦U¦           Assajos sobre l’emulsió original          ¦ 
¦tiques        ¦ EN  ¦ ¦                                                     ¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦-----------------------------------------------------¦ 
¦Propietats    ¦1425 ¦ ¦                  TBR (Clase 1)                      ¦ 
¦perceptibles  ¦     ¦ ¦                                                     ¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦-----------------------------------------------------¦ 
¦Polaritat     ¦1430 ¦ ¦               Positiva (Clase 2)                    ¦ 
¦partícules    ¦     ¦ ¦                                                     ¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-----------------------------------------------------¦ 
¦Índex         ¦13075¦ ¦70-130¦70-130¦70-130¦120-180¦>=120-180¦120-180¦>=220 ¦ 
¦trencament    ¦ -1  ¦ ¦Clase4¦Clase4¦Clase4¦Clase5 ¦Clase5   ¦Clase5 ¦Clase7¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Contingut     ¦1428 ¦%¦ 58-62¦ 58-62¦ 58-62¦ 58-62 ¦  48-52  ¦ 58-62 ¦ 58-6 ¦ 
¦lligant(aigua)¦     ¦ ¦Clase5¦Clase4¦Clase4¦Clase5 ¦ Clase3  ¦Clase5 ¦Clase5¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Contingut oli ¦1431 ¦%¦ <=2,0¦ <=2,0¦ <=2,0¦<=10,0 ¦  5-15   ¦ <=2,0 ¦ <=2,0¦ 
¦destilat      ¦     ¦ ¦Clase2¦Clase4¦Clase4¦Clase6 ¦ Clase7  ¦Clase2 ¦Clase2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Temps fluència¦12846¦s¦ 35-80¦ 35-80¦ 35-84¦ 15-45 ¦  15-45  ¦ 15-45 ¦ 15-45¦ 
¦(2mm,40ºC)    ¦     ¦ ¦Clase4¦Clase4¦Clase4¦Clase3 ¦ Clase3  ¦Clase3 ¦Clase3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Residu tamís .¦1429 ¦%¦ <=0, ¦ <=0,1¦ <=0,1¦ <=0,1 ¦ <=0,1   ¦ <=0,1 ¦ <=0,1¦ 
¦(tamís 0,5 mm)¦     ¦ ¦Clase ¦Clase2¦Clase2¦Clase2 ¦ Clase2  ¦Clase2 ¦Clase2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=5   ¦  <=10   ¦ <=10  ¦ <=10 ¦ 
¦sedimentació  ¦     ¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase2 ¦ Clase2  ¦Clase2 ¦Clase2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Adhesivitat   ¦13614¦%¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90  ¦  >=90   ¦ >=90  ¦ >=90 ¦ 
¦              ¦     ¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase3 ¦ Clase3  ¦Clase3 ¦Clase3¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 

 (*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 
TBR: S’informarà del valor. 
        Taula 213.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE EN        ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60BF5¦C50BF5¦ C60B5¦C60B7 ¦ 
¦13808                     ¦ ADH  ¦ TER  ¦ CUR  ¦ IMP  ¦  IMP ¦  MIC ¦ REC  ¦ 
¦--------------------------¦------¦------¦----- ¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Denominació ant.(*)       ¦ECR-1 ¦   -  ¦ECR-1 ¦ECL-1 ¦  ECI ¦ECL-2d¦ECL-2b¦ 
¦--------------------------¦------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦ UNE ¦  U  ¦         Assajos sobre emulsió original         ¦ 
¦tiques        ¦ EN  ¦     ¦                                                ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074                                 ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=330 ¦<=500 ¦<=330 ¦  >300¦ >300 ¦<=100 ¦<=330 ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Clase6¦Clase2¦Clase6¦Clase7¦Clase7¦Clase3¦Clase6¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦ >=35 ¦ >=50 ¦ >=35 ¦  <=35 ¦ <=35 ¦ >=43 ¦ >=35 ¦ 
¦destil·lat    ¦    ¦     ¦Clase6¦Clase3¦Clase6¦Clase7¦Clase7¦ Clase4¦Clase6¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074, seguit d’estabilització        ¦ 
¦UNE EN 14859 i envelliment UNE EN 14769                                     ¦ 
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¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦                                                ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦                                                ¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦------------------------------------------------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦                                                ¦ 
¦Reblaniment   ¦     ¦     ¦                                                ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------+ 

 (*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 
TBR: S’informarà del valor. 
DV: Valor declarat per el fabricant 
 Taula 213.4.a Especificacions de les Emulsions bituminoses catiòniques modificades. 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦          Denominació UNE EN 13808    ¦  C60BP4  ¦ C60BP4  ¦  C60BP5  ¦ 
¦                                      ¦    ADH   ¦  TER    ¦    MIC   ¦ 
¦--------------------------------------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦          Denominació anterior(*)     ¦  ECR-1-m ¦         ¦ ECL-2d-m ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió  original ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Propietats            ¦ 1425  ¦       ¦          TBR (Clase 1)        ¦ 
¦perceptibles          ¦       ¦       ¦                               ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Polaritat de          ¦ 1430  ¦  ºC   ¦      Positiva (Clase 2)       ¦ 
¦partícules            ¦       ¦       ¦                               ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Índex de trencament   ¦13075-1¦       ¦  70-130  ¦ 70-130  ¦  120-180 ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦  Clase 4 ¦ Clase 4 ¦  Clase   ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut de lligant  ¦ 1428  ¦   %   ¦  58-62   ¦  58-62  ¦  58-62   ¦ 
¦per contingut d’aigua ¦       ¦       ¦   Clase 5 ¦ Clase 5 ¦  Clase 5 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut d’oli       ¦ 1431  ¦   %   ¦  <=2,0   ¦  <=2,0  ¦  <=2,0   ¦ 
¦destil·lat            ¦       ¦       ¦  Clase 2 ¦ Clase 2 ¦  Clase 2 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Temps de fluència     ¦ 12846 ¦   S   ¦   35-80  ¦  35-80  ¦  15-45   ¦ 
¦(2 mm, 40ºC)          ¦       ¦       ¦  Clase 4 ¦ Clase 4 ¦  Clase 3 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu de tamisat     ¦ 1429  ¦   %   ¦   <=0,1  ¦  <=0,1  ¦  <=0,1   ¦ 
¦(per tamís 0,5 mm)    ¦       ¦       ¦  Clase 2 ¦ Clase 2 ¦  Clase   ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Tendència a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦   <=10   ¦  <=10   ¦  <=10    ¦ 
¦sedimentació (7D)     ¦       ¦       ¦  Clase 3 ¦ Clase 3 ¦  Clase 3 ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦    Adhesivitat       ¦ 13614 ¦   %   ¦   >=90   ¦  >=90   ¦  >=90    ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦  Clase 3 ¦ Clase 3 ¦  Clase 3 ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 

(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 
TBR: S’informarà del valor. 
Taula 213.4.b Especificacions del lligant residual 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦          Denominació UNE EN 13808    ¦  C60BP4  ¦ C60BP4  ¦  C60BP5  ¦ 
¦                                      ¦    ADH   ¦  TER    ¦    MIC   ¦ 
¦--------------------------------------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦          Denominació anterior(*)     ¦  ECR-1-m ¦         ¦ ECL-2d-m ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074                            ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
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¦Penetració 25ºC       ¦  1426 ¦0,1 mm ¦  <=330   ¦  <=50   ¦   <=100  ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦  Clase 6 ¦ Clase 6 ¦  Clase 6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Punt de               ¦  1427 ¦  ºC   ¦   >=35   ¦   >=55  ¦   >=50   ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦  Clase 6 ¦ Clase 2 ¦  Clase 6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Cohesió per pèndul de ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦   >=0,5  ¦  >=0,5  ¦  >=0,5   ¦ 
¦Vialit                ¦       ¦       ¦  Clase 2 ¦ Clase 2 ¦  Clase 2 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Recuperació el·làstica¦ 13398 ¦   %   ¦   >=40   ¦   >=40  ¦   >=40   ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦  Clase 3 ¦ Clase 3 ¦  Clase 3 ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació UNE EN 13074, seguit de estabilització          ¦ 
¦UNE EN 14895 y de envelliment UNE EN 14769                            ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦              DV               ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Punto de              ¦ 1427  ¦  ºC   ¦              DV               ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Cohesió por pèndul    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦              DV               ¦ 
¦Vialit                ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦              DV               ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 
TBR: Se informarà del valor 
DV: Valor declarat per el fabricant. 

La denominació de les emulsions bituminoses s’expresarà d’acord a la UNE-EN 13808 segons el següent format: C _% l 
ligant_B_P_F_I. trencament_aplicació 
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica. 
- % lligant: Contingut  de lligant. 
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic. 
- P: nomès si s’incorporen polímers. 
- F: nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 2%. 
- I.trencament: nombre d’una xifra (1 a 7) indica la classe de comportament al trencament segons la UNE EN 13075-1. 
- aplicació: abreviació del tipus d’aplicació de l’emulsió: 
ADH: reg d’adherència 
TER: reg termoadherent 
CUR: reg de curat 
IMP: reg d’imprimació 
MIC: microaglomerat en fred 
REC: reciclat en fred 
BETUM ASFÀLTIC: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència gairebé  absoluta d'aigua, de manera que no formi escuma al 
escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent, viscós i flexible a baixes temperatures.  
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 
Es farà servir la denominació de betum asfàltic dur, per als destinats a la producció de mescles bituminoses d’alt mòdul. 
Taula 211.2 Requisits dels Betums asfàltics 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦Característica           ¦ UNE EN ¦Unit.¦ 15/25¦ 35/50¦ 50/70¦70/10 ¦160/220¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Penetració a 25ºC        ¦  1426  ¦0,1mm¦ 15-25¦  35-50¦ 50-70¦70-100¦160-220¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt de reblaniment      ¦  1427  ¦ ºC  ¦ 60-76¦ 50-58¦ 46-54¦ 43-51¦ 35-43 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  29 
 

¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦  %  ¦ <=0,5¦  <=0,5¦ <=0,5¦<=0,8 ¦ <=1,5 ¦ 
¦cia enve-¦---------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦lliment  ¦Penetra.reten  ¦  1426  ¦  %  ¦ >=55 ¦ >=53 ¦ >=50 ¦ >=46 ¦ >=37  ¦ 
¦UNE EN   ¦---------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦12607-1  ¦Increm.P.Rebla.¦  1427  ¦ ºC  ¦ <=10 ¦ <=11 ¦ <=11 ¦ <=11 ¦ <=12  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦                         ¦  12591 ¦     ¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5 ¦ 
¦Índex de Penetració      ¦  13924 ¦  -  ¦a +0,7¦ a +0,7¦a +0,7¦a+0,7 ¦a +0,7 ¦ 
¦                         ¦Annex A ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt fragilitat Fraass   ¦  12593 ¦ ºC  ¦  TBR ¦  <=-5 ¦ <=-8 ¦<=-10 ¦ <=-15 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt inflam. vas obert   ¦ISO 2592¦ ºC  ¦ >=245¦ >=240¦ >=230¦>=230 ¦ >=220 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Solubilitat              ¦  12592 ¦  %  ¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0 ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
TBR: S’informarà del valor. 
La denominació dels betums asfà ltics es composa de la lletra B seguida de dos nombres representatius de la seva penetració 
mínima i màxima d’acord a la UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/) segons el següent format: 
 B P.min/P.max. 
- B: Indicatiu que és un betum asfàltic. 
- P.màx: Penetració màxima. 
- P.mín: Penetració mínima. 
Els betums asfàltics empleats segons UNE EN 12594 i UNE EN 13924 són: 
B 15/25, B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220  
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS: 
Lligant hidrocarbonat  amb propietats reològiques modificades durant la seva fabricació per l’ús d’un o més polímers orgànics.   
Es consideraren també com betums modificats: 
- Els fabricats amb polímers subministrats a granel  
- Els que es fabriquen a l’indret d’us o en instal·lacions específiques independents 
Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador de la planta de fabricació a l’obra. 
Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb polímers 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE EN 14023    ¦  PMB  ¦  PMB  ¦  PMB  ¦  PMB ¦  PMB  ¦  PMB  ¦ 
¦                            ¦   10/ ¦  25/  ¦  45/  ¦  45/ ¦  45/  ¦  75/  ¦ 
¦                            ¦ 40-70 ¦ 55-65 ¦ 80-60 ¦  80-65¦ 80-75 ¦ 130-60¦ 
¦----------------------------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Denominació anterior (*)    ¦  BM-1 ¦  BM-2 ¦ BM-3b ¦ BM-3c¦   -   ¦ BM-4  ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Característiq. ¦UNE EN¦Unit.¦         Assajos sobre el betum original      ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦ 
¦Penet.a 25ºC   ¦ 1426 ¦0,1mm¦ 10-40 ¦ 25-55 ¦ 45-80 ¦ 45-80¦ 45-80 ¦ 75-130¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Punt  reblan.  ¦ 1427 ¦ ºC  ¦  >=70 ¦ >=65  ¦  >=60  ¦ >=65 ¦ >=75  ¦ >=60  ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Cohesió.Força  ¦13589 ¦j/cm2¦  >=2  ¦   >=2 ¦  >=2  ¦  >=3 ¦  >=3  ¦  >=1  ¦ 
¦ductilitat     ¦13703 ¦     ¦ a 15ºC¦ a 10ºC¦ a 5ºC ¦a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦P.fragil.Fraass¦12593 ¦ ºC  ¦  <=-5 ¦  <=-7 ¦  <=-1 ¦ <=-15¦ <=-15 ¦ <=-15 ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Recup 25ºC     ¦13398 ¦  %  ¦  TBR  ¦  >=50 ¦ >=50  ¦ >=70 ¦  >=80 ¦  >=60 ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Esta   ¦Difer. ¦13399 ¦ ºC  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ <=5  ¦  <=5  ¦   <=5 ¦ 
¦bilitat¦rebla. ¦ 1427 ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦emmagat¦-------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦zematge¦Difer. ¦13399 ¦0,1mm¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9 ¦  <=13 ¦  <=13 ¦ 
¦(**)   ¦penet. ¦ 1426 ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Punt           ¦ ISO  ¦ ºC  ¦  >=235 ¦ >=235 ¦ >=235 ¦>=235 ¦ >=235 ¦ >=220 ¦  
¦inflamació     ¦ 2592 ¦     ¦       ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦ 
¦               ¦      ¦     ¦Durabilitat-Resistència  envelliment EN 12607-1¦ 
¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦ 
¦Canvi de massa ¦12607 ¦  %  ¦ <=0,8 ¦ <=0,8 ¦ <=1,0 ¦ <=1,0¦ <=1,0 ¦ <=1,0 ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
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¦Penet.reten.   ¦ 1426 ¦  %  ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  >=60¦ >=60  ¦ >=60  ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Increm.punt    ¦ 1427 ¦ ºC  ¦  <=8  ¦  <=8  ¦  <=10 ¦  <=10¦ <=10  ¦ <=10  ¦ 
¦reblaniment    ¦      ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Recup.25ºC     ¦ 1427 ¦ ºC  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5 ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
(**) Exigible a lligants que no es fabriquin “in situ”. 
TBR:S’informarà del valor. 

La denominació dels betums modificats amb polímers es composa de les lletres PMB seguides de tres nombres. Els dos 
primers representatius de la seva penetració mínima i màxima d’ acord a la UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/), 
i el tercer precedit d’un guió(-) representa el punt de reblaniment segons UNE 1427. En cas que el polímer utilitzat en la 
fabricació sigui majoritàriament cautxú reciclat de pneumàtics, al final s’afegirà la lletra C, segons el següent format: PMB 
P.mín./P.màx. 
- PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polímers. 
- P.mín: Penetració mínima. 
- P.màx: Penetració màxima. 
- (-): Punt de reblaniment. 
- C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics reciclats. 
Els betums modificats empleats segons UNE EN 14023 són: 
PMB 10/40-70, PMB 25/55-65, PMB 45/80-60, PMB 45/80-65, PMB 45/80-75 i PMB 75/130-60  
La viscositat del betum modificat amb polímers serà compatible amb la temperatura (T) de fabricació :  
- T < 190 ºC per a betums amb punt de reblaniment mínim >= 70ºC. 
- T < 180 ºC per a las resta. 
QUITRÀ: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
Contingut d'aigua, en massa (NLT 123):  <= 0,5% 
Índex d'escuma (NLT 193):  <= 8 
Característiques físiques del quitrà: 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Característiques  │                 Tipus de quitrà                     │ 
│                  │─────────────────────────────────────────────────────│ 
│                  │  AQ 38   │ AQ 46   │  BQ 30   │  BQ 58   │ BQ 62    │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 
│Equiviscositat    │          │         │          │          │          │ 
│(NLT 188)         │          │         │          │          │          │ 
│(amb una toleràn- │          │         │          │          │          │ 
│cia d'1,5°C)      │   38°C   │  46°C   │  30°C    │  58°C    │  62°C    │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 
│Densitat relativa │  1,10<=  │ 1,11<=  │ 1,10<=   │ 1,13<=   │ 1,13<=   │ 
│(DR) 25°C/25°C    │  DR      │ DR      │ DR       │ DR       │ DR       │ 
│(NLT 122)         │  <=1,25  │ <=1,25  │ <=1,24   │ <=1,27   │ <=1,27   │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 
│Destilació en     │          │         │          │          │          │ 
│massa (DT)        │          │         │          │          │          │ 
│a) fins a 200°C   │ <= 0,5%  │ <= 0,5% │ <= 0,5%  │ <= 0,5%  │ <= 0,5%  │ 
│b) 200°C - 270°C  │3<=DT<=10%│2<=DT<=7%│4<=DT<=11%│  <= 3%   │ <= 2%    │ 
│c) 270°C - 300°C  │4<=DT<=9% │2<=DT<=7%│4<=DT<=9% │1<=DT<=6% │1<=DT<=5% │ 
│   b i c          │ <= 16%   │ <= 12%  │ <= 16%   │ <= 8%    │ <= 7%    │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 
│Punt de reblani-  │          │         │          │          │          │ 
│ment (A i B) del  │  35<=    │  35<=   │  35<=    │          │          │ 
│residu de desti-  │  PR      │  PR     │  PR      │ <= 56°C  │ <= 56°C  │ 
│lació (NLT 125)   │  <=53°C  │  <=55°C │  <=46°C  │          │          │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 
│Fenols en volum   │          │         │          │          │          │ 
│(NLT 190)         │  >= 3%   │ >= 2,5% │ >= 3%    │ >= 2%    │ >= 2%    │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 
│Naftalina en massa│          │         │          │          │          │ 
│(NLT 191)         │  >= 4%   │  >= 3%  │ >= 4%    │>= 2,5%   │ >= 2,5%  │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 
│Insoluble en toluè│          │         │          │          │          │ 
│(en massa)        │          │         │          │          │          │ 
│(NLT 192)         │  >= 24%  │ >= 25%  │ >= 23%   │ >= 28%   │ >= 28%   │ 
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└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El sistema de transport i les instal·lacions d’ emmagatzematge han de tenir l’aprovació de la DF que les comprovarà per tal que 
no es  pugui alterar la qualitat del material; de no obtenir-ne l’aprovació corresponent, es suspendrà l’utilització  del contingut 
del tanc fins a la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d’entre les indicades a la normativa vigent o al 
plec. 
EMULSIONS BITUMINOSES  
Subministrament: En camions cisterna que poden ser amb o sense aïllament ni sistema de calefacció, si han contingut altres 
líquids hauran d’estar completament nets abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d’un element adient que permeti 
prendre mostres. 
Emmagatzematge: En un o varis tancs aïllats entre si amb boques de ventilació , comptaran amb aparells de mesura i 
seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de mostres. 
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 5 a 7), per a microaglomerats en fred i reciclats en fred, es 
transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50 ºC. 
En emulsions de trencament lent (I.trencament 5 a 7) i  termoadherents (TER) que s’emmagatzemin més de 7 dies, caldrà 
assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra. 
Quan els tancs no disposin de mitjans de càr rega propis, les cisternes de transport estaran dotades de mitjans pneumàtics o 
mecànics per al tràfec ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec de l’emulsió cal que estiguin dispo sades de tal manera que sigui fàcil 
netejar-les desprès de cada aplicació. 
BETUMS ASFÀLTICS I BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS: 
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la temperatu ra situats a llocs 
visibles. Ha de disposar d’un sistema que permeti escalfar el betum quan per qualsevol anomalia la temperatura davalli fins a 
punt en que no pugui ser transportat, a més d’una và lvula per a poder prendre mostres. 
Emmagatzematge:  en tancs aïllats entre si, amb ventilació i sistemes de control. Els tancs estaran  calorifugats i proveïts de 
termòmetres visibles, i dotats de sistema de calefacció que eviti que la temperatura fixada per al seu emmagatzematge es 
desviï mes de deu graus Celsius (10ºC). Disposarà d’una una vàlvula per a presa de mostres.  
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades de mitjans pneumàtics o 
mecànics per a l seu tràfec ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec del betum hauran d’ estar calefactades i aïllades tèrmicament, i disposades per 
a ser netejades fàcilment desprès de cada aplicació. 
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS: 
Si no compleixen amb els valors d’estabilitat al emmagatzematge indicats a la taula 212.2 del PG-3, els mitjans de transport i 
emmagatzematge disposaran de sistema d’homogeneització. 
En lligants amb sedimentació o que continguin pols de cautxú  de pneumàtics reciclats, els tancs d’emmagatzematge hauran 
de ser d’eix vertical, amb sistema d’agitació i recirculació, i sortida inferior amb forma troncocònica. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden Circular 29/2011 Sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). 
Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ 
Cada cisterna que arribi a l’ obra s’acompanyarà d’albarà i informació de l’etiquetat i marcatge CE corresponent . 
L’albarà  ha d’incloure: 
- Nom i direcció del fabricant 
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- Data de fabricació i subministrament. 
- Identificació del vehicle que ho transporta 
- Quantitat subministrada 
- Denominació comercial i tipus de betum asfàltic o emulsió bituminosa subministrada. 
- Nom i direcció del comprador i destí 
- Referència de la comanda 
L’etiquetat i marcat CE ha d’incloure: 
- Símbol del marcatge CE. 
- Nombre d’identificació de l’organisme de certificació. 
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant. 
- Dues últimes xifres de l’any en que es fixa el marcatge . 
- Nombre del certificat de control de producció. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES 
- Referència a la norma UNE EN 13808. 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst. 
Característiques de la EMULSIÓ: 
- Viscositat UNE EN 12846) 
- Adhesivitat NE EN 13614). 
- Índex de trencament UNE EN 13075-1, i estabilitat ciment UNE EN 12848). 
- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE EN 13074: 
 - Consistència a temperatura de servei intermig, penetració a 25ºC UNE EN 1426. 
 - Consistència a temperatura de servei elevada, punt de reblaniment UNE EN 1427. 
 - Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pè ndul Vialit UNE EN 13588). 
- Característiques del lligant residual per evaporació segon UNE EN 13074, seguit d’estabilització segons UNE EN 14895 y 
envelliment segons UNE EN 14769 : 

- Durabilitat consistè ncia temperatura de servei intermig, penetració retinguda UNE EN 1426. 
- Durabilitat consistència temperatura de servei elevada, incremento punto reblaniment UNE EN 1427.  

 - Durabilitat cohesió  en emulsiones bituminoses modificades (pèndul Vialit UNE EN 13588). 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ  EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS: 
- Referè ncia a la norma UNE EN 12591 o UNE EN 13924. 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst. 
Característiques del Betums: 
- Consistència a temperatura de servei intermèdia, penetració a 25ºC UNE EN 1426. 
- Consistència a temperatura de servei elevada, punt de reblaniment UNE EN 1427. 
- Dependència de la consistència amb la temperatura UNE EN 13588 o UNE EN 13924. 
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia i elevada (resistència a l’envelliment UNE EN 12607-1. 
- Consistència (força- ductilitat UNE EN 13589 i 13703), modificats amb polímers 
 - penetració retinguda UNE EN 1426 
 - increment del punt de reblaniment UNE EN 1427 
 - canvi de massa UNE EN 12607-1 
- Fragilitat a baixa temperatura de servei (punt fragilitat Fraass UNE EN 12593, només en betums UNE EN 12591 
- Recuperació elàstica a 25ºC UNE EN 13398 (modificats amb polímers). 
El subministrador aportarà informació sobre: 
- Temperatura màxima d’escalfament. 
- Rang de temperatura de la mescla i compactació. 
El plec de  prescripcions tècniques particulars o la DF podran exigir informació addicional sobre la resta de característiques de 
cada tipus de lligant hidrocarbonat. 
En Betums modificats amb polímers es podran demanar addicionalment el valor d’estabilitat a l’emmagatzematge segons UNE 
EN 13399 per a verificar els sistemes de transport i emmagatzematge 
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS: 
El control en la recepció es realitzarà per a cada cisterna arribada a l’obra prenent dues mostres d’un quilogram segons UNE 
EN 58 en el moment del transvasament del material de la cisterna al tanc de emmagatzematge. 
Sobre una mostra es determinarà la penetració segons UNE EN 1426 i la segona es conservarà fins esgotar el període de 
garantia.  
Control a l’entrada del mesclador. Un lot equivaldrà a la quantitat de 300 t de betum, que s’acceptarà o refusarà en bloc. La DF 
podrà fixar altre mida per al lot. 
De cada lot es prendran dues mostres d’un quilogram segons UNE EN 58, en algun punt entre la sortida del tanc 
d’emmagatzematge i l’entrada al mesclador. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 
- Determinació de la penetració UNE EN 1426 
- Punt de reblaniment UNE EN 1427 
i es calcularà l’índex de penetració UNE EN 12591 o UNE EN 13924 
La segona mostra es guardarà fins esgotar el període de garantia. 
Es podrà controlar addicionalment si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a comprovar les característiques de les taules 
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211.2 de l’article 211 del PG-3, amb una freqüència d’una vegada  cada mes i com a mínim de tres vegades durant l’execució, 
i per a cada tipus de composició de betum. 
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS 
El control de recepció es  realitzarà sobre el subministrament en cisternes o la fabricació en obra. 
Per a cada cisterna amb betum modificat amb polímers arribat a obra es podran prendre dues mostres d’un quilogram segons 
UNE EN 58, en el moment del transvasament del material de la cisterna al tanc d’emmagatzematge. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 
- Determinació de la penetració UNE EN 1426 
- Punt de reblaniment UNE EN 1427 
- Recuperació elàstica UNE EN 13398 
 La segona mostra es conservarà fins esgotar el període de garantia. 
 Per a cada fabricació en obra es prendran mostres a les canonades de sortida de la instal·lació de fabricació del lligant, dos 
cada cinquanta i al menys dos cada jornada de treball, conservant una fins a la fi del període de garantia, i realitzant sobre 
l’altre els següents assajos: 
- Determinació de la penetració UNE EN 1426 
- Punto de reblaniment UNE EN 1427 
- Recuperació elàstica UNE EN 13398 
Control a l’entrada del mesclador. Quan es fabriqui betum en obra sense emmagatzematge intermedi previ a l’entrada al 
mesclador de la planta, no serà necessari control. 
Un lot equivaldrà a la quantitat de 300 t de betum modificat amb polímers que s’acceptarà o refusarà en bloc. La DF podrà fixar 
altres mides per al lot. 
De cada lot de betum es prendran dues mostres d’un quilogram segons UNE EN 58, en algun punt entre la sortida del tanc 
d’emmagatzematge i l’entrada al mesclador. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 
- Determinació de la penetració UNE EN 1426 
- Punt de reblaniment UNE EN 1427 
- Assaig de recuperació elàstica UNE EN 13398( a judici de la DF). 
La segona mostra es conservarà fins esgotar el període de garantia. 
Control addicional si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a comprovar les característiques de les taules 212.2 del PG-3, 
amb freqüència d’una vegada cada mes i com a mínim de tres vegades durant l’execució, i per a cada tipus i composició de 
betum modificats. 
En el cas d’emmagatzematge dels betums modificats per perí odes >15 dies, es realitzaran previ al seu ús sobre dues mostres, 
una de la part superior i l’altra de la part inferior del dipòsit d’ emmagatzematge els següents assajos: 
- Penetració UNE EN 1426 
- Punt de reblaniment UNE EN 1427 
Cas de no complir els valors estipulats, es procedirà a la seva homogeneïtzació i reali tzació de nous assajos o la seva retirada. 
La DF podrà disminuir els terminis anteriorment fixats en cas  de condicions atmosfèriques o d’obra anormals. 
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES 
 Per a cada cisterna amb emulsió bituminosa arribada a l’obra es podran prendre dues mostres de dos quilograms seg ons 
UNE EN 58, en el moment del transvasament del material de la cisterna al tanc de  emmagatzematge. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 
- Càrrega de les partícules UNE EN 1430 
- Índex de trencament UNE EN 13075-1 
- Contingut d’aigua UNE EN 1428 
- Tamisatge UNE EN 1429 
La segona mostra es conservarà durant 15 dies per a realitzar assajos de contrast si fossin necessaris. 
Es controlarà en el moment de l’ús a la sortida del tanc de emmagatzematge. 
Un lot equivaldrà a la quantitat de 30 t o fracció diària d’emulsió bituminosa, en el cas de regs es considerarà la fracció  
setmanal. La DF podrà fixar altres mides per al lot. 
De cada lot es prendran dues mostres de 2 quilograms segons UNE EN 58, a la sortida del tanc de emmagatzematge. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 
- Càrrega de partícules UNE EN 1430 
- Índex de trencament UNE EN 13075-1 
- Contingut d’aigua UNE EN 1428 
- Tamisatge  UNE EN 1429 
 La segona mostra es conservarà durant 15 dies per a realitzar  assajos de contrast si fossin necessaris. 
Es podrà controlar de forma addicional si la DF ho  exigeix realitzant els assajos per a comprovar les característiques de les 
taules 213.3 i 213.4 de l’article 213 del PG-3, amb freqüència d’una vegada cada mes i mínim de tres vegades, durant 
l’execució i per a cada tipus i composició d’emulsió. 
En el cas d’emmagatzematge de les emulsions per períodes  >15 dies o >7 dies per a emulsions de trencament lent o 
termoadherents, es realitzarà previ al ser ús  sobre dues mostres, una de la part superior i l’altre de la part inferior del tanc 
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d’emmagatzematge els següents assajos: 
- Assaig de tamisatge UNE EN 1429 
- Assaig de contingut en betum asfàltic residual UNE EN 1431 
En cas de no complir els valors estipulats, es procedirà a la seva homogeneització i realització de nous assajos o la seva r 
etirada. El director de las obres podrà disminuir els terminis anteriorment fixats en cas de condicions atmosfèriques o d’obra 
anormals. 
Un cop al mes i un mínim de tres cops durant l’execució de l’obra, per cada tipus i composició d’emulsió  bituminosa, es 
realitzaran els assaigs necessaris per a la comprovació de les característiques. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
De forma general de cada cisterna arribada a l’o bra en el moment del transvasament al tanc d’emmagatzematge. 
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES 
A cada lot a la sortida del tanc d’emmagatzematge, en el moment d’ús. 
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASFÀLTICS 
 A cada lot en un punt entre la sortida del tanc d’emmagatzematge i el mesclador. 
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS 
E n la fabricació a obra, a les canonades de sortida de la instal·lació. 
En cada lot en un punt entre la sortida del tanc d’emmagatzematge i el mesclador. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT  
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna de les especificacions 
establertes a les taules de l’artic le corresponent del PG-3/75 per a cada lligant  
Emulsions bituminoses les taules 213.3 i 213.4 de l’article 213. 
Betums asfàltics la taula 211.2 de l’article 211. 
Betums asfàltics modificats amb polímers la taula 212.2 de l’article 212. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS 
 
B06N -  FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06NN14C. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar 
la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un 
material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó 
estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte 
CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries 
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre que 
compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions 
físico-mecàniques i als requisits químics. 
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen 
poc ciment. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
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d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. 
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i 
es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3% 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Data i hora de lliurament 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons 
de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la dosificació 
de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat. 
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 
     - Tipus i contingut de ciment 
     - Relació aigua ciment 
     - Contingut en addicions, si es el cas 
     - Tipus i quantitat d'additius 
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     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 
- Control de les condicions de subministrament. 
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2) 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcta. 
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó 
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions. 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 
del plec. 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si 
la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B071 -  MORTER PER A RAM DE PALETA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0710250,B0710150,B0710180. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
- Morter de ram de paleta 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius 
(en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material 
d'unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor 
o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es 
inferior o igual al valor que figura especificat 
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió 
mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, 
en volum o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent: 
- Característiques dels morters frescos: 
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     - Temps d'us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos 
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3) 
     - Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que 
li siguin aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     - Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 
- Reacció davant del foc: 
     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
     - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para 
albañilería. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició 
i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades 
(concepte de prestació):  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes 
proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components 
que s'han declarat (concepte de recepta):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
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- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant, segons les exigències del plec de condicions. 
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la 
consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie 
de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 
1015-11) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11. 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 
d'acord a les condicions exigides. 
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte: 
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de 
seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 
% del previst en el projecte. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A3 -  CLAU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, 
UNE 17-035 i UNE 17-036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B2 -  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B27000. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 
- Barres corrugades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement 
espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la 
UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en 
relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat: 
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     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar 
trencaments o fissures 
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent 
disminueix en un 0,02% en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de 
l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 
- Característiques mecàniques de les barres: 
     - Acer soldable (S) 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
                - Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
                - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 
     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
                - Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
                - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 
          - Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 
          - Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 
i 40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb 
soldadura. 
Toleràncies: 
- Massa: 
     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, 
s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que 
identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), 
aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m 
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de 
contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 
     - Marca comercial de l'acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 
32º de la norma EHE-08. 
     - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació. 
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació 
documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment 
de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08. 
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures 
per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta 
conformitat es podrà efectuar mitjançant: 
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     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08 
     - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat 
d'acer subministrat: 
          - Subministrament < 300 t: 
                - Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els 
següents assaigs: 
                - Comprovació de la secció equivalent 
                - Comprovació de les característiques geomètriques 
                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
                - A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer 
utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, 
i l'allargament sota càrrega màxima. 
          - Subministrament >= 300 t: 
                - Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques 
del cas anterior. 
                - Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada 
subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del fabricant, 
on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, 
s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les 
característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 
                - La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el 
certificat de control de producció per a ser acceptada: 
                - %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
                - %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
                - %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
                - %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
                - %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
                - Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de 
com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents 
assaigs: 
                - Comprovació de la secció equivalent 
                - Comprovació de les característiques geomètriques 
                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
                - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i 
l'allargament de ruptura 
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant 
la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb 
l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat 
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin 
amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat. 
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra: 
     - El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 
característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així 
com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 
realització de les comprovacions experimentals. 
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses 
consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 
     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 
     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 
2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única 
proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització 
d'aquest assaigs. 
     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents 
a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs 
de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, 
o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única 
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proveta. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer 
redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un 
certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà 
determinar l'altura de la corruga. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques: 
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels 
diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de 
subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, 
i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, 
i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament 
del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 
de l'EHE-08. 
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de 
demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de 
la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 
-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de 
la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 
i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, 
en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi 
de l'esmentada marca de qualitat de producte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura 
presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres 
processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions 
establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. 
Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot. 
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, 
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En 
cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un 
incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer. 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les 
seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb 
pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de 
comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts 
a l'art. 32.2 de l'EHE-08. 
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà 
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions 
resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En 
cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 
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B7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B77 -  LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 
 
B771 -  VEL DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7711M00. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Làmina plàstica flexible per a impermeabilització. 
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S'han considerat els tipus següents: 
- Vel de polietilè 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina ha de ser homogènia. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser estanca a l'aigua. 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha de complir 
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat pel fabricant 
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  ± 30% 
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat pel fabricant per les direccions 
transversal i longitudinal de la làmina 
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblegat en fred declarada pel 
fabricant 
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir 
- Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma 
UNE-EN 13501-1. 
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la 
norma UNE-EN 13501-5. 
Toleràncies: 
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10% 
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5% 
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 
- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956. 
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 
- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A):  Ha de complir 
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant 
- Durabilitat (UNE-EN 1296):  Ha de complir 
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarat pel fabricant 
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor declarat 
pel fabricant 
- Resistència a tracció: 
     - Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant per a les 
direccions longitudinal i transversal de la làmina 
     - Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1):  >= valor declarat pel fabricant per a les direccions 
longitudinal i transversal de la làmina 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma 
UNE-EN 13501-1. 
Toleràncies: 
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m 
- Gruix (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions. 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb 
un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, 
la pluja i la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para 
impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. 
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 
UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para 
el control del vapor. Definiciones y características. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben 
visible la informació següent: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
- Identificació del producte 
- Llargària i amplària nominals 
- Gruix o massa 
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats 
perillosos 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 
     - El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica 
     - El nom o la marca comercial 
     - L'adreça enregistrada del fabricant 
     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 
     - Referència a la norma europea EN 
     - Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús previst 
     - Informació sobre les característiques essencials 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar 
els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del 
CTE/DB-HS_2006 1: 
- Estanquitat 
- Resistència a la penetració d'arrels 
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes 
temperatures i aigua 
- Resistència a la fluència 
- Estabilitat dimensional 
- Envelliment tèrmic 
- Flexibilitat a baixes temperatures 
- Resistència a la càrrega estàtica 
- Resistència a la càrrega dinàmica 
- Allargament al trencament 
- Resistència a la tracció 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell 
o Classe: productes classe F roof, 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: 
F:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell 
o Classe: productes que requereixen assaig, 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: 
(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable 
en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 
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l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: 
(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés 
de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES DE VAPOR: 
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben 
visible la informació següent: 
- Data de fabricació 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Llargària i amplària nominals 
- Gruix o massa 
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats 
perillosos 
- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 
     - El número d'identificació de l'organisme de certificació del producte (només per al sistema 
1) 
     - El nom o la marca comercial 
     - L'adreça enregistrada del fabricant 
     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - El número de certificació del producte (només per al sistema 1) 
     - Referència a la norma europea EN 
     - Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984 
     - Sistema d'instal·lació previst 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar 
els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del 
CTE/DB-HS_2006 1: 
- Resistència al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc, en els 
que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, s'ha realitzat una millora de 
la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C: 
     - Sistema 1: Declaració de prestacions 
Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc: 
- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no s'ha realitzat 
una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C 
- Productes classificats en classes D o E 
Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentació de reacció al foc: 
Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc classificats 
en classe F: 
     - Sistema 3: Declaració de prestacions 
     - Sistema 4: Declaració de prestacions 
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ: 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
A la recepció dels productes es comprovarà: 
     - Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 
     - Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
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     - Que es corresponen amb les propietats demandades 
     - Que han estat assajats amb la freqüència establerta 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les característiques 
geomètriques d'amplària i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral) 
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada 
tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat: 
     - Per a làmines de baixa densitat (UNE 53275): 
          - Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3) 
          - Resistència a l'impacte. 
          - Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2) 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES DE POLIETILÈ: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades 
amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment 
en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el 
conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 
deficiències, fins al 100% del subministrament. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7B -  GEOTÈXTILS 
 
B7B1 -  GEOTÈXTIL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7B151D0,B7B151E0. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Material tèxtil pla, permeable, polimèric (sintètic o natural), que pot ser no teixit, teixit o 
tricotat, que s'utilitza en contacte amb sòls o altres materials en aplicacions geotècniques i 
d'enginyeria civil. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament 
mitjançant punxonament 
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat 
- Feltre teixit de fibres de polipropilè 
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La funció principal del geotèxtil pot ser: 
- F: Filtració 
- S: Separació 
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- R: Reforç 
- D: Drenatge 
- P: Protecció 
- STR: Relaxació de tensions entre capes del ferm 
- B: Barrera entre capes per a impermeabilització del ferm 
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions. 
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir el 
mateix dia de la seva col·locació. 
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per la 
norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent: 
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit (excepte vies ferroviàries i capes de trànsit 
asfàltic): F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, 
F+R+S 
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D 
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió (protecció costera i revestiment de talussos): 
F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P 
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P 
- UNE-EN 15381: Paviments i capes de trànsit asfàltiques: R, STR, B, R+STR+B 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Per a tots els geotèxtils: 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319) 
     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 
     - Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús) 
Per a tots els geotèxtils excepte per a ús en paviments i capes de trànsit asfàltiques: 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 
     - Resistència a la tracció de cavalcaments i junts (UNE-EN ISO 10321) 
     - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2) 
     - Resistència al deteriorament durant la instal.lació sota una càrrega repetida (UNE-EN ISO 
10722) 
Funció: Filtració (F). 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries 
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, excepte en paviments i capes 
de trànsit asfàltiques: 
     - Rigidesa al 2%, 5% i 10% (UNE-EN ISO 10319) 
     - Fluència en tracció (UNE-EN 13431) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en construccions 
ferroviàries: 
     - Abrasió (UNE-EN ISO 13427) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en paviments i capes de 
trànsit asfàltiques: 
     - Resistència a l'envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 
     - Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146) 
     - Resistència alcalina (UNE-EN 14030) 
Funció: Filtració i Separació (F+S): 
- Característiques essencials: 
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     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
Funció: Filtració i Reforç (F+R) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
Funció: Drenatge (D): 
- Característiques essencials: 
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958) 
- Característiques complementàries: 
     - Fluència en compressió (UNE-EN ISO 25619-1) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 
     - Resistència a la tracció de junts interns (UNE-EN ISO 13426-2) 
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/rígid o rígid/rígid)(UNE-EN ISO 12958) 
Funció: Filtració i drenatge (F+D): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958) 
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958) 
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
Funció: Protecció (P): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Característiques de protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 
Funció: Reforç i Protecció (R+P): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Característiques de protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 
Funció relaxació de tensions (STR): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Retenció del betum (UNE-EN 15381)  
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 
     - Resistència a l'envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 
     - Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146) 
     - Resistència alcalina (UNE-EN 14030) 
Funció: Barrera entre capes (B): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 
     - Resistència a l'envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 
     - Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146) 
     - Resistència alcalina (UNE-EN 14030) 
Funció: Reforç, relaxació de tensions i barrera entre capes (R+STR+B): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Retenció del betum (UNE-EN 15381)  
Els geotèxtils que s'utilitzin en obres de carreteres regulades pel PG-3, hauran de complir les 
especificacions addicionals per a cada ús que s'especifiquen a l'article 290 del mateix. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines o rotlles, amb un embalatge opac que eviti el seu deteriorament per 
l'acció de la llum solar. 
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Emmagatzematge: En llocs llisos, secs, nets i lliures d'objectes tallants. 
Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal. 
Quan l'emmagatzematge en obra sigui superior a 15 dies s'han de col·locar en llocs protegits del 
sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13249:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
la construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas 
de rodadura asfáltica). 
UNE-EN 13250:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
construcciones ferroviarias. 
UNE-EN 13251:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención. 
UNE-EN 13252:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
sistemas de drenaje. 
UNE-EN 13253:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes). 
UNE-EN 13254:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
la construcción de embalses y presas. 
UNE-EN 13255:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
la construcción de canales. 
UNE-EN 13256:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
la construcción de túneles y estructuras subterráneas. 
UNE-EN 13257:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
los vertederos de residuos sólidos. 
UNE-EN 13265:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
proyectos de contenedores de residuos líquidos. 
UNE-EN 15381:2008 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
pavimentos y cubiertas asfálticas. 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a carreteres, vies fèrries, fonamentacions i murs, sistemes de drenatge, control 
de l'erosió, embassaments i preses, canals, túnels i estructures subterrànies, abocadors de residus 
líquids o contenció, emmagatzematge de residus sòlids o abocadors de residus de Funció: Fluid o 
barrera de gas, capa de protecció, drenatge i/o filtració, i reforç, 
- Productes per a paviments i capes de trànsit asfàltiques de Funció: Reforç, relaxació de tensions 
i barrera entre capes: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Productes utilitzats en totes les obres de Funció: capa de separació: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
L'albarà contindrà, com a mínim, les següents dades: 
- Noms i adreça del fabricant i de la empresa subministradora 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Identificació del vehicle que el transporta 
- Quantitat que es subministra 
- Designació de la marca comercial i tipus de producte subministrat 
- Nom i adreça del comprador i del destí 
- Referència de la comanda 
- Condicions d'emmagatzematge si fos necessari 
El producte ha d'estar marcat de manera clara i indeleble amb la informació especificada a la norma 
UNE-EN ISO 10320. 
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El producte ha de portar marques d'identificació per al control durant la instal·lació, que 
contenguin com a mínim nom i tipus de producte, que es repeteixin cada 5 m. 
El símbol de marcatge CE estarà fixat directament al geotèxtil o a una etiqueta fixada al mateix. 
Quan no sigui possible es fixarà a l'embalatge o a la documentació d'acompanyament. 
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 
- Símbol del marcatge CE 
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 
- Codi d'identificació i tipus de producte 
- Número de referència de la declaració de prestacions 
- Nivell o classe de prestacions declarat 
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Ús previst, segons s'especifica a la norma armonitzada aplicable 
Informació que s'ha de subministrar amb al producte: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Massa nominal en kg 
- Dimensions 
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, 
la documentació que acrediti aquest contingut. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Comprobació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al punt anterior. 
Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les especificacions 
de la DT. 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació dels productes, 
la DF pot disposar en qualsevol moment la realització de comprovacions i assaigs. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades 
amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 
En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovació, la DF indicarà les mesures a adoptar (nous 
assaigs o rebuig del lot). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  REVESTIMENTS 
 
B8Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8ZA -  DECAPANT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZA8200,B8ZAK000,B8ZAW000. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de 
metilè amb dissolvents i altres additius 
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es compon bàsicament 
de tensioactius aniònics i sabons. 
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT: 
Dilució del 25 al 50% 
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat 
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pH (c.c.): 10,5 
PINTURA DECAPANT: 
Ha de ser d'evaporació ràpida. 
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts. 
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades 
exigides a les especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B96 -  MATERIALS PER A VORADES 
 
B961 -  PEDRA NATURAL PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9611PF0,B96118G0. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superfícies exteriors 
a les que delimita. 
S'han considerat les vorades dels materials següents: 
- Pedra granítica 
- Pedra de marès 
S'han considerat les formes següents: 
- Recte 
- Corba 
- Peces especials per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell. 
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques. 
Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat 
superior; la inferior ha d'anar desbastada. 
Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm 
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 
i UNE-EN 12372/AC 
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions 
de la norma UNE-EN 1343 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 
- Amplària: 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 
- Alçària Classe 1 (marcat H1): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Alçària Classe 2 (marcat H2): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals: 
- Classe 1 (marcat D1): 
     - Tallat:  ± 5 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat D2): 
     - Tallat:  ± 2 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 
- Tall en brut: 
     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  
± 10 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
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- Texturat: 
     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  
± 7 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de corvatura d'una vorada 
amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d'estar en l'interval del 2% del 
valor declarat 
- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de ser: 
- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 
- Textura gruixuda:  + 5 mm, - 10 mm 
- Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a 
mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12047) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altra informació d'interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de 
circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos 
de ensayo. 
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos 
y métodos de ensayo. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B96 -  MATERIALS PER A VORADES 
 
B965 -  PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B965A3C0. 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal 
adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa 
superficial 
S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra 
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig glaç-desglaç;  
cap valor unitari > 1,5 
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 
10 mm 
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi: 
     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes: 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
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Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió 
i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui 
reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió 
i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. 
* Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes 
o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront 
del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants 
i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, 
UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal 
de realitzar els següents assaigs: 
     - Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 
     - Absorció d'aigua (UNE-EN 1340) 
     - Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3) 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de 
l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de 
producció establert a la marca de qualitat del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 
1339, UNE-EN 1340. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins 
al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 
3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una 
sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 
peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes 
a l'especifica't. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B96 -  MATERIALS PER A VORADES 
 
B96A -  VORADA DE PLANXA METÀL·LICA (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B96AZA01,B96AUG10. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Planxa d'acer treballat a taller, per a fer vorades. 
S'han considerat els materials següents: 
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer. 
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT. 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
Les peces han de tenir marcada la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com 
les senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra. 
Toleràncies: 
- Llargària de les peces: 
     - Fins a 1000 mm:  ± 2 mm 
     - De 1001 a 3000 mm:  ± 3 mm 
     - De 3001 a 6000 mm:  ± 4 mm 
     - De 6001 a 10000 mm:  ± 5 mm 
     - De 10001 a 15000 mm:  ± 6 mm 
     - De 15001 a 25000 mm:  ± 8 mm 
     - A partir de 25001 mm:  ± 10 mm 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció del galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5 % 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
* UNE-EN 10155:1994 Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión 
atmosférica. Condiciones técnicas de suministro. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B97 -  MATERIALS PER A RIGOLES 
 
B974 -  PEÇA DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B97423E1. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de morter de ciment blanc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes 
rectes i la cara plana. 
No pot tenir imperfeccions a la cara vista. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Absorció d'aigua (UNE 127002):  <= 7,5% 
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 
- Cara a tracció:  >= 5 N/mm2 
- Dors a tracció:  >= 4 N/mm2 
Gelabilitat (UNE 127004):  Absència de senyals de trencament o deteriorament 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Gruix:  ± 3 mm 
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  ± 0,4 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 0,4 mm 
- Balcaments:  ± 0,5 mm 
- Planor:  ± 0,4 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción 
en obra. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, 
la documentació que acrediti aquest contingut. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i 
recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6 de 6 peces) 
per tal de realitzar els següents assaigs: 
     - Sobre 3 mostres de 3 peces (UNE-EN 1339): 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  59 
 

          - Absorció d'aigua 
          - Gelabilitat 
          - Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 
          - Resistència al xoc 
     - Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna (UNE-EN 1339) 
          - Resistència a flexió 
          - Estructura 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de 
l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de 
producció establert a la marca de qualitat del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 
1339. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins 
al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 
3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una 
sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 
peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes 
a l'especifica't. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B9E -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
 
B9E1 -  PANOT PER A VORERA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9E11200. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació. 
S'han considerat les peces següents: 
- Panot gris per a voreres 
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra 
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la 
seva estructura principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  60 
 

norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima 
superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
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aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. 
* Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes 
o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront 
del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants 
i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat 
a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats 
pel fabricant: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant el foc 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 1339 
     - El tipus de producte i l'ús o usos previstos 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les 
zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d'ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència a la ruptura 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Els productes destinats a ús en cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i 
recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces) 
per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339) 
     - Sobre 3 mostres de 3 peces: 
          - Absorció d'aigua 
          - Gelabilitat 
          - Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 
          - Resistència al xoc 
     - Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna 
          - Resistència a flexió 
          - Estructura 
          - Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra) 
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi 
de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs 
de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents 
al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 
1339. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins 
al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament. 
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les 
peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, 
es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se 
el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat. 
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B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B9F -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
B9F1 -  PEÇA O LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9F1ZA01,B9F1ZA07,B9F1ZA08,B9F1ZA09. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra 
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la 
seva estructura principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
RAJOLES: 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
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          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima 
superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
LLAMBORDINS: 
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm 
- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J):  5 mm 
     - Classe 2 (marcat K):  3 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima 
superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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LLAMBORDINS: 
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
RAJOLES: 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. 
* Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes 
o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront 
del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants 
i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat 
a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i 
UNE-EN 1338 per als llambordins: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant del foc 
     - Conductivitat tèrmica 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en el cas de llambordins 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Referència a la norma: 
          - EN 1339 per a les lloses 
          - EN 1338 per als llambordins 
     - El tipus de producte i lluc a que es destina 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d'ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència a la ruptura 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Per als productes destinats a cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, 
la documentació que acrediti aquest contingut. 
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B9H -  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H111E2,B9H113N1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria continua i, eventualment, additius, 
de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats 
(excepte, eventualment, el pols mineral d’aportació ), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt superior a la 
d’ambient. 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria discontinua i, eventualment, 
additius, de manera que totes les partí cules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant prèviament 
escalfats (excepte, eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt 
superior a la d'ambient, per tal d’utlitzar-la en capes de rodadura. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla bituminosa drenant: Mescla amb proporció baixa de granulat fi, que te un cont ingut elevat en buits, per a us en capes 
de rodadura de 4 a 5 cm 
- Mesc la bituminosa discontinua: Mescla que els seus granulats tenen una discontinuïtat granulomè trica molt accentuada en 
els tamisos inferiors del granulat gros, per a capes primes amb gruixos compresos entre 20 i 30 mm 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d’e star carbonitzada o sobreescalfada. 
La designació  del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes: 
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius 
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals 
El Codi de designació de la mescla s’ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria: 
- AC: Formigó asfàltic 
- D: Granulometria màxima del granulat 
- surf/base/bin: us previst, capa de rodadura/base/intermitja 
- lligant: designació del lligant utilitzat 
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), semidensa (S) o grossa (G) 
- MAM:si la mescla es de mòdul alt 
Requisits dels materials constitutius: 
- Ll igant utilitzat pot ser dels tipus següents: 
     - B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591 
     - PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023 
      - Betum de grau alt segons UNE-EN 13924 
     - BC: Betum de pavimentació  modificat amb cautxú 
     - PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició  de cautxú segons UNE-EN 14023 
 - En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors especificats. 
 - En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre el total de la mescla, 
d’asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l’ especificat en l’apartat 4.2.2.2. 
de la UNE-EN 13108-1 
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en massa sobre el total de la 
mescla, d’asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació , el lligant ha de complir amb l’especificat en l’apartat 
4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1 
- El grau de betum de penetració ha d’estar inclòs entre els segü ents: 
     - Mescles discontinues BBTM:  35/50 i 160/220 
     - Mescles drenants:  35/50 i 250/330 
     - Mescles discontinues SMA: 30/45 i 330/430 
- El grau de betum modificat ha de complir amb els valors especificats 
- En mescles amb lligant de betum de penetració, amb mé s del 10% en massa sobre el total de la mescla, d’ asfalt reciclat 
procedent de mescles de betum de penetració, el lligant ha de complir amb l’especificat en l’ apartat 4.2.3. de la UNE-EN 
13108-2 en mescles discontinues, de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 
 - Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l’ús 
previst 
 - La quantitat de filler afegit ha de ser l’especificada 
 - En mescles amb asfalt reciclat s’ha d’especificar la mescla origen de l’asfalt. 
- La granulometria màxima dels granulats de l’asfalt reciclat no ha de ser més gran que la granulometria mà xima de la mescla. 
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Les propietats dels granulats de l’asfalt reciclat han de complir els requisits especificats per als granulats de la mescla. 
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques generals de la mescla: 
     - Composició: La granulometria s’ha d’ expressar en percentatge en massa del granulat total. Els continguts de lligant i 
d’additius s’han d’expressar en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb 
excepció del tamís de 0,063 mm, s’han d’expressar amb una aproximació de l’1%, per al contingut de lligant, el percentatge que 
passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d’additius, s’ha d’expressar amb una aproximació del 0,1% 
Els tamisos considerats son els de la sèrie bàsica més la sèrie 1, o la sèrie bàsica més la sè rie 2 segons la  norma UNE-EN 
13043. 
      - Granulometria: Els requisits per a la granulometria s’han d’expressar en forma dels valors màxim i mínim per selecció 
dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm. 
Els requisits de l’ envoltant de granulometria poden incloure els percentatges que passen per un o dos tamisos opcionals 
compresos entre D i 2 mm, i un tamís opcional de granulats fins compres entre 2 i 0,063 mm. No es permet una combinació de 
mides de tamisos de la sèrie 1 i de la sèrie 2. 
Els tamisos de mida D i els opcionals de mides incloses entre D i 2 mm s’han de seleccionar dels següents: 
- Mescles discontinues: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043):  4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043):  4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm 
- Mescles tipus SMA: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 
- Mescles drenants: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm 
         - El tamís opcional de granulats fins s’ha de seleccionar dins dels tamisos següents:  1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm i 0,125 
mm. 
     La composició de referència de la mescla ha d’estar dins de l’ envoltant de granulometria, els límits globals de la qual 
s’especifiquen el les taules 1 i 2 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA 
i de la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 
     Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s’han de seleccionar dels següents: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043 ): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 
mm 
     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica seleccionada, no ha d’excedir dels 
valors màxim i mínim especificats  en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1 
- Contingut de lligant:  El valor declarat per el fabricant ha de ser com a mí nim el corresponent a la categoria del producte 
segons l'especificat en la taula 3 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de la taula 4 de la UNE EN 13108-5 en 
mescles tipus SMA i de la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 
     -  Additius:  El fabricant ha d’especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu 
     - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d’estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les categories del 
contingut de forats de les taules 3 i 4 de la UNE-EN 13108-1. 
     -  El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats totalment recoberts 
pel lligant i no han de tenir evidències d’aglomeracions dels granulats fins 
     - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mí nim seleccionats de les categories del 
contingut de forats de les taules 4 i 5 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues,  de les taules 5 i 6 de la UNE-EN 
13108-5 en mescles tipus SMA i de la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 
     - Sensibilitat a l’aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la 
categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l’especificat en la taula 5 de la UNE-EN 13108-1. 
     - Sensibilitat a l’aigu a (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la 
categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l’ especificat en la taula 6 de la UNE-EN 13108-2 en 
mescles discontinues, en la taula 10 de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA  i en la taula 8 de la UNE-EN 13108-7 en 
mescles drenants 
      - Resistència a l’abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o 
inferior al corresponent a la categoria del material, segons l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 13108-1. 
      - Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al 
corresponent a la categoria del material, segons l’especificat en les taules 7, 8 i 9 de la UNE-EN 13108-1. 
     - Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma 
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UNE-EN 13501-1. 
     -  Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha d’estar classificat en alguna de les 
categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit 
      - Resistència als fluids anti-gel, en aeroports  (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de ser igual o 
superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades en la taula 10 de la UNE-EN 
13108-1. 
     - Resistè ncia als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de ser igual o 
superior al corresponent a la classificació del material en alguna  de les categories especificades en la taula 9 de la UNE-EN 
13108-2 en mescles discontinues, en la taula 15 de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA  i de la taula 11 de la UNE-EN 
13108-7 en mescles drenants. 
      - Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació la temperatura màxima de la 
mescla declarada per el fabricant, ha de ser menor que el límit superior especificat en la taula 11 de la UNE-EN 13108-1. El 
fabricant ha de declarar la temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt de 
duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d’estar declarades per el 
fabricant. 
- Caracterí stiques de la mescla amb especificació empírica: 
     - Contingut d’asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en mescles amb betum 
modificat o modificador: 
          - Capes de rodadura:  <= 10% en massa 
          - Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa 
      - Granulometria:  S’ha de complir l’especificat en l’article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1 
     -  Contingut de lligant:  El valor declarat per el fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del 
producte segons l’especificat en la taula 13 de la UNE-EN 13108-1 
     -  Additius:  El fabricant ha d’especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu 
      - Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats per el fabricant han de complir l’especificat en 
l’article 5.3.2 de la UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del material. 
     -  Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de complir els límits 
corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades en les taules 18 i 19 de la UNE-EN 
13108-1. 
- Percentatge de forats  en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de ser igual o 
superior al  corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades en la taula 20 de la UNE-EN 
13108-1. 
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de complir els 
límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades en la  taula 21 de la UNE-EN 
13108-1. 
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental: 
     - Contingut de lligant:  >=3% 
     - Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats per el fabricant han de complir els valors màxim i mínim 
corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades en les taules 22 i 23 de la UNE-EN 
13108-1. 
      - Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats per el 
fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la classificació  del material en alguna de les categories 
especificades en la taula 24 de la UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de complir el límit corresponent a la 
classificació del material en alguna de les categories especificades en la taula 25 de la UNE-EN 13108-1.  
MESCLES DISCONTINUES BBTM: 
El  codi de designació de la mescla s’ha de realitzar segons la fórmula: BBTM D Classe lligant 
- BBTM: Mescla bituminosa per a capes primes 
- D: Granulometria màxima del  granulat contingut en la mescla (mm) 
- Classe: A, B, C o D 
- lligant: Desingació del lligant utilitzat 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o 
inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat en la taula 7 de la UNE-EN 13108-2. 
- Estabilitat mecànica (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la 
categoria del material, segons l’especificat en la taula 8 de la UNE-EN 13108-2. 
- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13):  Les temperatures de la mescla han d’estar incloses 
entre els lí mits següents. La temperatura màxima s’aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima 
s’aplica a l’entrega: 
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     - Grau 35/50, 40/60:  150 a 190ºC 
     - Grau 50/70, 70/100:  140 a 180ºC 
     - Grau 100/150, 160/220:  130 a 170ºC 
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes temperatures han d’estar 
declarades per el fabricant. 
 MESCLES DRENANTS: 
El codi de designació de la mescla s’ha de realitzar segons la fórmula: PA D Lligant: 
- PA: Mescla bituminosa drenant 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 
- Lligant: Designació del lligant utilitzat 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Contingut d’asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador  i/o en mescles amb betum 
modificat o modificador:  <= 10% en massa 
- Permeabilitat horitzontal o vertical mínimes (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de ser com a mí nim el 
corresponent a la categoria del producte segons l’especificat en la taula 6 o 7 de la UNE-EN 13108-7 
- Pè rdua de partícules (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de ser com a màxim el corresponent a la 
categoria del producte segons l’especificat en la taula 9 de la UNE-EN 13108-7 
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la 
categoria del producte segons l'especificat en la taula 10 de la UNE-EN 13108 -7 
- Afinitat entre betum i granulat en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de ser el corresponent a 
la  classificació del material en alguna de les categories especificades en la taula 12 de la UNE-EN 13108-7. 
- Temperatura de la mescla en betum de penetració  (UNE-EN 12697-13):  Les temperatures de la mescla han d’estar 
incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s’aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura 
mínima s’aplica a l’entrega:  
     - Grau 35/50:  150 a 180ºC 
     - Grau 50/70:  140 a 175ºC 
     - Grau 70/100:  140 a 170ºC 
     - Grau 160/220:  130 a 160ºC 
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes temperatures han d’estar 
declarades per el fabricant. 
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES PER A US EN CARRETERES: 
S’ han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l’article 542 del PG 3: 
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a us en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, regularització o base 
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a us en ferms com a capa intermèdia o base 
S’han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l’article 543 del PG 3: 
- Mescles discontinues: BBTM 8A, BBTM 11A, BBTM 8B, BBTM 11B 
- Mescles drenants: PA 11, PA 16 
- Mescles discontinues SMA: SMA 8, SMA 11, SMA 11NR, SMA 16 
No s’ha d’iniciar la fabricació de la mescla fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball. 
 El tipus de lligant hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d’estar entre els definits en la taula 542.1 del PG 3. 
El tipus de lligant hidrocarbonat ha d’estar entre els definits en la taula 543.1 del PG 3/75. 
L’aportació de granulats procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, en capes base i intermèdies ha de ser < 10% 
en massa total de la mescla, sempre que no provinguin de mescles que tinguin deformacions plàstiques. 
Si s’incorporen productes (fibres, materials elastomèrics, etc.), cal determinar la proporció i el lligant utilitzat, de manera que a 
més de les propietats addicional s, es garanteixi el comportament de la mescla mínim, similar al obtingut amb el lligant 
bituminós dels especificats en l’article 212 del PG 3. 
 Granulometria: Els requisits per a la granulometria s’han d’expressar en relació als granulats combinats, inclòs el pols mineral, 
per els tamisos: 45 mm, 32 mm, 22 mm, 16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en 
funció del tipus de granulometria de la mescla, els valors han d’estar inclosos dins d’ algun dels tamisos fixats en la taula 542.9 
del PG 3. El valor s’ha d’expressar en percentatge del granulat total amb una aproximació de l’1%, amb excepció del tamís 
0,063 que s’ha d’expressar amb una aproximació  del 0,1%. 
Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en relació  als granulats combinats, inclòs el pols mineral, 
per els tamisos: 22 mm, 16 mm, 11,2 mm, 8mm, 5,6 mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció  del 
tipus de granulometria de la mescla, els valors han d'estar inclosos dins d'algun dels tamisos fixats en la taula 542.9 del PG-3 
per les mescles discontinues i les mescles poroses. En el cas de les mescles tipus SMA els valors han d’ estar inclosos dins 
dels tamisos fixats en aquest plec. El valor s'ha d'expressar en percentatge del granulat total amb una aproximació de l'1%, 
amb excepció del tamís 0,063 que s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%. 
Contingut de lligant: 
- Capa de rodadura, mescla densa i semidensa:  >= 4,50% 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  69 
 

- Capa intermèdia, mescla densa i semidensa:  >= 4,50% 
- Capa intermèdia, mescla mòdul alt:  >= 4,50% 
- Capa base, mescla semidensa i grossa:  >= 3,65% 
- Capa base, mescla mòdul alt:  >= 4,75% 
Contingut de lligant: 
- BBTM B:  >= 4,75% 
- BBTM A:  >= 5,20% 
- SMA 8: >= 6,50% 
- SMA 11: >= 6,00% 
- SMA 16: >= 5,50% 
- PA:  >= 4,30% 
 En granulats amb densitat (d) diferent a 2,65 g/cm3, els valors anteriors s’han de corregir multiplicant per el factor  x = 2,65/d. 
Relació entre el percentatge de pols mineral i el de lligant ambdós expressats en relació de la massa total del granulat sec, 
inclòs el pols mineral:  Ha de complir el valor especificat en la taula 542.12 del PG 3. 
Relació entre el percentatge de pols mineral i el de lligant ambdós expressats en relació  de la massa total del granulat sec, 
inclòs el pols mineral: 
- BBTM A:  1,2 – 1,6 
- BBTM B:  1,0 – 1,2 
- SMA 8 i SMA 11: 1,2 – 1,4 
- SMA 16: 1,1 – 1,3 
- PA:  0,9 – 1,1 
Contingut de forats:  Ha de complir l’establert en la taula 542.13 del PG 3 determinat segons les normes següents: 
- Mescles D <= 22 mm:  UNE-EN 12697-30 
- Mescles D > 22 mm:  UNE-EN 12697-32 
Contingut de forats (UNE-EN 12697-8, UNE-EN 13108-20): 
- BBTM A:  >= 4% 
- BBTM B:  >= 12% 
- SMA 8, SMA 11 i SMA 16: >= 4% 
- SMA 11NR: >= 12% 
- PA:  0,9:  >= 20% 
Resistè ncia a la deformació permanent (UNE-EN 12697-22):  Ha de complir l’establert en les taules 542.14a o 542.14b del PG 
3. 
Resistència a la deformació permanent en mescles discontinues i mescles SMA (UNE-EN 12697-22):  Ha de complir l'establert 
en les taula 543.12 del PG 3 
 Sensibilitat a l’aigua (UNE-EN 12697-12): 
- Capes base i intermèdia:  >= 80% 
- Capes de rodadura:  >= 80% 
Sensibilitat a l’aigua (UNE-EN 12697-12): 
- BBTM:  >= 90% 
- PA:  0,9:  >= 85% 
- SMA: >= 90% 
Pè rdua de partícules en mescles drenants  (UNE-EN 12697-17): 
- En categoria de tràfic T00 a T2:  <= 20% 
- En la resta de casos:  <= 25% 
Toleràncies: 
 - Granulometria de la fórmula de treball, referides a la massa total de granulats (inclòs pols mineral): 
     - Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2 ):  ± 4% 
     - Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3%  
     - Tamisos entre 2 i 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 2% 
     - Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1%  
- Dotació  de lligant hidrocarbonat, referida a la massa total de la mescla (inclòs pols mineral):  ± 0,3% 
 MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT: 
El  contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar el 10% de la massa total de 
la mescla. 
Mòdul  dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa 
Resistè ncia a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de la deformació per a 1 
milió de cicles) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a evitar l'adherè ncia 
de la mescla. 
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l’abocament en l’estenedora, el camió només la toqui mitjançant els 
rodets previstos per a aquest fi. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament.  
La mescla s'ha d'aplicar immediatament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla 
bituminosa. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón bituminoso. 
MESCLES DISCONTINUES BBTM: 
UNE-EN 13108-2:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales: Parte 2: Mezclas bituminosas para capas 
delgadas. 
 MESCLES DRENANTS: 
UNE-EN 13108-7:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 7: Mezclas bituminosas drenantes. 
MESCLES PER A US EN CARRETERES: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
* Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). 
Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. 
Mezclas drenantes y discontinuas. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
En l’albarà d’entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim, la informació següent: 
 - Identificació del fabricant i de la planta de mescla 
- Codi d’identificació de la mescla 
- Com s’ha d’obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb la UNE-EN 
- Detalls de tots els additius 
- Mescles continues 
     - Designació de la mescla segons l’apartat 7 de la UNE-EN 13108-1 
     - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles per a us en aeroports  
 - Mescles discontínues: 
     - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-2 
     - De talls de la conformitat amb l’apartat 5.7 de la UNE-EN 13108-2 quan les especificacions d’estabilitat mecànica ho 
requereixin 
     - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.8 i 5.9 de la UNE-EN 13108-2 en mescles per a us en aeroports 
- Mescles drenants: 
     - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-7  
     - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.9, 5.10 i 5.11 de la UNE-EN 13108-7 en mescles per a us en aeroports 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28  de juliol. 
El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Número d'identificació de l'organisme de certificació 
     - Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 
      - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
      - El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 
      - Referència a la norma europea EN 
      - Descripció del producte: nom genèric, material i us previst 
     - Informació de les característiques essencials segons l’annex ZA de la UNE-EN 
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El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:   
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica  
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****:   
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)**. ** Materials el 
comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar durant el procés de producció:   
     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus  
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)*. * Materials el 
comportament dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant el procés de producció (en general, aquells de composició 
química, per exemple, retardants del foc, o aquells en els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva 
reacció enfront del foc):   
     - Sistema 1: Certificació de Conformitat CE  
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:   
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica  
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****. **** 
CWFT Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de la Comissió publicada):   
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)**. ** Materials el 
comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar durant el procés de producció:   
     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus  
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)*. * Materials el 
comportament dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant el procés de producció (en general, aquells de composició 
química, per exemple, retardants del foc, o aquells en els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva 
reacció enfront del foc):   
     - Sistema 1: Certificació de Conformitat CE  
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN 
CARRETERES: 
La fó rmula de treball estudiada en laboratori i verificada en la central de fabricació, ha d’incloure com a mínim, la informació 
següent: 
- Identificació i proporció de cada fracció de granulat en l’alimentació i, en el seu cas, desprès de la classificació en calent. 
 - Granulometria dels granulats combinats, inclòs el pols mineral, per als tamisos 45 mm; 32 mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm;  4 
mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 que corresponguin per a cada tipus de mescla expressada 
en percentatge del granulat tota l amb una aproximació de l’1%, excepte el tamís 0,063 que s’ha d’expressar amb una 
aproximació del 0,1% 
- Dosificació , en el seu cas, de pols mineral d’aportació, expressada en percentatge del granulat total amb una aproximació del 
0,1% 
- Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat 
- Dosificació del lligant hidrocarbonat referida a la massa de la mescla total (inclòs el pols mineral), i la d’additius al lligant, 
referida a la massa del lligant hidrocarbonat 
- En el seu cas, tipus i dotació de les addicions a la mescla bituminosa, referida a la massa total de la mescla 
- Densitat mí nima a aconseguir 
- Densitat mínima a assolir en les mescles bituminoses  BBTM A i el contingut de forats en les BBTM B i PA 
 - Els temps a exigir per a la mescla de granulats en sec i per a la mescla dels granulats amb el lligant 
- Les temperatures màxima i mínima d’escalfament previ de granulats i lligant. En cap cas s’ha d’ introduir en el mesclador 
granulat a una temperatura superior a la del lligant en més de 15ºC. 
- La temperatura de mescla amb betums asfàltics s’ ha de fixar dins del rang corresponent a una viscositat del betum de 150 a 
300 cSt. En el cas de betums millorats amb cautxú o de betums modificats amb polímers, en la temperatura de mescla s’ha de 
tenir en compte el rang recomanat per el fabricant, per a les mescles continues. 
- La temperatura de mescla amb betums asfà ltics s'ha de fixar dins del rang corresponent a una viscositat del betum de 250 a 
450 cSt. En el cas de betums millorats amb cautxú o de betums modificats amb polímers, en la temperatura de mescla s'ha de 
tenir en  compte el rang recomanat per el fabricant, para las mescles discontinues. 
- La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega dels elements de transport 
- La temperatura mínima de la mescla a l’iniciar i acabar la compactació 
- En el cas en que s’utilitzin addicions, s’ha d’incloure les prescripcions necessàries sobre la forma d’incorporació i temps de 
mesclat 
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció  de la documentació del fabricant. 
 Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el marcatge CE compleixen 
amb les especificacions definides en aquest plec. 
 La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest cas s’han de realitzar 
segons l’especificat en l’apartat 542.9.3.1 del PG 3. 
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 La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest cas s'han de realitzar 
segons l'especificat en l'apartat 543.9.3.1 del PG 3. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’han d’utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida. 
S’ ha de rebutjar les mescles que els valors declarats per el fabricant incompleixin amb les especificacions del plec de 
condicions. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B9H -  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
B9H1 -  MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H111E2,B9H113N1. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria 
continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin 
recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, eventualment, 
el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt superior 
a la d'ambient. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i 
eventualment additius. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada 
o sobreescalfada. 
Requisits dels materials constitutius: 
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents: 
     - B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591 
     - PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023 
     - Betum de grau alt segons UNE-EN 13924 
     - BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 
     - PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023 
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de 
la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst 
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada 
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la 
granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de complir 
els requisits especificats per als granulats de la mescla. 
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques generals de la mescla: 
     - Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. 
Els continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la mescla total. 
Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, s'han d'expressar 
amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamís de 
0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1% 
     - Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors 
màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm. 
     - El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els 
granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels 
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granulats fins 
     - Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar 
d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 
     - Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha d'estar 
classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit 
MESCLES CONTINUES: 
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes: 
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius 
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals 
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria: 
- AC: Formigó asfàltic 
- D: Granulometria màxima del granulat 
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja 
- lligant: designació del lligant utilitzat 
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), 
semidensa (S) o grossa (G) 
- MAM:si la mescla es de mòdul alt 
Requisits dels materials constitutius: 
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors 
especificats. 
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre el 
total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant 
ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1 
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en massa 
sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el 
lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1 
     - Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 
mm, 31,5 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 
16 mm, 20 mm, 31,5 mm 
     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica seleccionada, 
no ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1 
     - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats 
de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual 
o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, 
segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons 
l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant 
ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a les 
taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de 
les categories especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació la temperatura 
màxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit superior especificat a 
la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura mínima en el moment 
de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, es pot aplicar 
temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant. 
- Característiques de la mescla amb especificació empírica: 
     - Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador 
i/o en mescles amb betum modificat o modificador: 
          - Capes de rodadura:  <= 10% en massa 
          - Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa 
     - Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1 
     - Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent 
a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1 
     - Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu 
     - Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han 
de complir l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del 
material. 
     - Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant 
ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories 
especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant 
ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories 
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especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les 
categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental: 
     - Contingut de lligant:  >=3% 
     - Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors 
màxim i mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades 
a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20):  Els 
valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la classificació 
del material en alguna de les categories especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir 
el límit corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades 
a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1. 
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT: 
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar 
el 10% de la massa total de la mescla. 
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa 
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de 
la deformació per a 1 milió de cicles) 
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES: 
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3: 
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, 
regularització o base 
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia o base 
El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN 13108-1 
complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent. 
El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant 
hidrocarbonat  segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits a les taules 542.1a o 
542.1b del PG 3 segons correspongui. 
Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada 
per a evitar l'adherència de la mescla. 
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el camió 
només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el 
refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar immediatament. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació 
utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MESCLES CONTINUES: 
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón 
bituminoso. 
MESCLES PER A ÚS EN CARRETERES: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim, 
la informació següent: 
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla 
- Codi d'identificació de la mescla 
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-EN 
- Detalls de tots els additius 
- Mescles continues 
     - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1 
     - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles 
per a ús en aeroports 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 
     - Número d'identificació de l'organisme de certificació 
     - Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 
     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 
     - Referència a la norma europea EN 
     - Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, 
D, E, F o CWFT****, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, 
D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de la Comissió 
publicada):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, 
B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar durant el 
procés de producció:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, 
B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant el procés 
de producció (en general, aquells de composició química, per exemple, retardants del foc, o aquells 
en els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del foc):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, 
la documentació que acrediti aquest contingut. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES: 
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de treball 
indicada al epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent. 
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del fabricant. 
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el 
marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec. 
- MESCLES CONTINUES: 
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest 
cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES: 
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els indicats 
als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui. 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida. 
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les 
especificacions del plec de condicions. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
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BB1 -  BARANES I AMPITS 
 
BB12 -  BARANA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB12ZA01,BB12ZA02. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció. 
S'han considerat els tipus de baranes següents: 
- De perfils buits d'acer 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació 
tècnica del projecte. 
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). 
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment 
per a allotjar les femelles dels cargols. 
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos 
a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250. 
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera 
de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte. 
Toleràncies: 
- LLargària del perfil:  ± 1 mm 
- Secció del perfil:  ± 2,5% 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides 
i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control serà: 
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment galvanitzat. 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions exigides al 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  77 
 

plec amb els assaigs corresponents a la classificació de la barana (UNE 85238). 
     - Assaigs estàtics 
     - Assaigs dinàmics 
     - Assaigs de seguretat 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461): 
     - Massa de recobriment (mètode magnètic) 
     - Assaig d'adherència del 
     - Comprovació geomètrica 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO APTES, segons 
UNE 85240. 
L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa del galvanitzat 
han de ser conformes a les especificacions del plec.  
Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb les 
toleràncies especificades. En cas contrari, es rebutjaran les peces defectuoses incrementant-ne 
el control sobre el doble de les mostres previstes, sense que hagin d'aparèixer incompliments per 
tal d'acceptar el lot corresponent. 
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BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBA -  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
BBA1 -  PINTURA PER A MARQUES VIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA11300,BBA11100,BBA1M200. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial 
horitzontal. 
S'han considerat els materials següents: 
- Materials base: 
     - Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques 
     - Termoplàstics 
     - Plàstics en fred 
- Materials de post-barrejat: 
     - Microesferes de vidre 
PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
Pintura: producte líquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i additius. Es 
subministra en forma mono o multicomponent. Quan s'aplica, es forma una pel·lícula cohesionada a 
través d'un procés d'evaporació del dissolvent i/o un procés químic. 
Termoplàstics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en forma de bloc, 
gransa o pols. S'escalfa fins a fondre's i, en aquest moment, s'aplica. La pel·lícula cohesionada 
es forma mitjançant refredament. 
Plàstics en fred: Producte viscós que es subministra en dos components o en forma multicomponent 
(almenys un component principal i un enduridor) i lliure de dissolvents. La pel·lícula cohesionada 
es forma mitjançant reacció química després de barrejar els components. 
El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les següents característiques 
d'identificació definides a les normes UNE-EN 12802 i UNE-EN 1871, assajades segons la norma 
corresponent: 
- Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures 
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- Contingut en sòlids, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termoplàstics i plàstics en fred 
Les pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc per a ús en marques vials de carreteres, 
han de complir els requisits per a les característiques físiques, assajats segons la norma 
corresponent: 
- Color, segons UNE-EN 1871: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: 
     - Pintures: classe LF7 
     - Termoplàstics i plàstics en fred: classe LF6 
- Estabilitat a l'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871: 
     - Pintures: >= 4 
- Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871: 
     - Color: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 
     - Factor de luminància: classe UV1 
- Resistència al sagnat, segons UNE-EN 1871: 
     - Pintures: classe BR2 (exigible en aplicacions directes sobre paviment bituminós) 
- Resistència als àlcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions directes sobre 
paviments de formigó) 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871: 
     - Termoplàstics: classe >= SP3 
- Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871): 
     - Termoplàstics: color com a la taula 700.2.a del PG 3 vigent i classe UV2 per al factor de 
luminància. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats 
al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
* UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas. 
* UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la 
identificación. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Identificació del fabricant. 
- Designació de la marca comercial. 
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- Quantitat de materials que es subministra. 
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 
- Data de fabricació. 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF la següent documentació que acredita el compliment 
de les prestacions exigides: 
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc: 
- Declaració de prestacions referit al sistema de senyalització vial del qual formi part, incloent 
la composició i identificació del sistema: material base, materials de pre-mesclat i/o post-mesclat, 
dosificacions i instruccions d'aplicació, d'acord amb un dels següents procediments: 
     - Document d'Idoneïtat Técnica Europeu (DITE) 
     - Avaluació Tècnica Europea (ETE) 
- Declaració del fabricant amb les característiques físiques definides per a cada material base 
a la taula 700.3 del PG 3 vigent. 
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació definides per a cada material 
base a la taula 700.5 del PG 3 vigent. 
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color vermell i negre: 
- Declaració de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197 realitzat per 
un laboratori acreditat, que inclourà la identificació del sistema. 
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la taula 700.5 
del PG 3 vigent per als colors negre i vermell. 
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la documentació. 
- Inspecció visual del subministrament. 
- La DF podrà determinar la realització d'assajos d'algunes o totes les característiques 
especificades a la taula 700.5 del PG 3 vigent. 
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no 
compleixin amb els requisits especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat assajos 
d'identificació i no compleixin amb els requisits i toleràncies que estableix la norma UNE-EN 12802. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents assajos 
de control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han 
corregit els seus defectes. 
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BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBM1 -  SENYALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM1ADA1,BBM12601. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a proteccions de vialitat i senyalització. 
S'han considerat els elements següents: 
- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta 
S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents: 
- Amb pintura no reflectora 
- Amb làmina reflectora d'intensitat normal 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa d'alumini o acer galvanitzat, recoberta amb l'acabat 
que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina reflectora. 
La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d'alumini haurà de ser aprovada per la DF. 
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie. 
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No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°. 
Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4a del "Reglamento de Circulación". 
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat utilitzats com a suport, compliràn les 
característiques indicades per a cadascún d'ells en les normes UNE 135312 i UNE 135314. 
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. 
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 del "Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales".(PG 3/75) 
Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes UNE 135310 i UNE 135313. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar. 
Gruix del caixetí:  1,8 mm 
Gruix de la placa:  1,8 mm 
Amplària del reforç perimetral:  25 mm 
Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310):  256 g/m2 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE 135331 
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció superficial 
Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 
- Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
- Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament 
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 
- Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
- Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331. 
Toleràncies: 
- Compliran l'Euronorma 143 
 
PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació es classificaran, segons la seva naturalesa i 
característiques, en tres nivells: 
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre incorporades a una resina o 
aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un 
adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre encapsulades entre una 
pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una resina o aglomerant transparent amb la pigmentació adequada.  
Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà 
protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes integrats en la cara interna d'una 
làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaços de reflexar la llum incident en amplies condicions d'angularitat i a les 
distàncies de visibilitat considerades característiques per a les diferents senyals i rètols verticals, amb una intensitat lluminosa 
per unitat de superfície <= 10 cd/m2 per al color blanc. 
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en sentit contrari. 
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 48073 i UNE 48060, dins dels 
límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334. 
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, transparent, flexible, de superfície llisa i 
resistent als agents atmosfèrics. 
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el xilol i el toluè. 
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció superficial. 
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135350, han de complir les especificacions 
establertes a la norma UNE 135330. 
Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 
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Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir 
Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Condicions de la làmina reflectora: 
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i incidència 0,5°) 
- Retracció: 
     - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 
     - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 
- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2 
- Allargament: > 10% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el 
símbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* 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. 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras. 1984. 
* UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de acero galvanizada. 
Características y métodos de ensayo de la chapa. 
* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retrorreflectantes mediante láminas con 
microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. 
* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. Pinturas. Características 
y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Per a cada subministrador diferent i tipus de senyal o cartell, es realitzaran les següents comprovacions: 
- Inspecció visual de les senyals i cartells, identificació del fabricant i recepció dels certificats de qualitat on es garanteixen les 
condicions del plec. 
- Comprovació de les característiques geomètriques sobre un 10 % de les senyals subministrades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els senyals que no arribin acompanyats dels corresponents certificats de qualitat del fabricant. 
L'acceptació del lot de senyals o cartells del mateix tipus, vindrà determinada d'acord al pla de mostreig establert per a un 
"nivell d'inspecció I" i "nivell de qualitat acceptable" (NCA) de 4,0 per a inspecció normal, segons la norma UNE 66-020: 
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de control definides. 
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BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBMZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBMZ1C20. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat.  
S'han considerat els elements següents:  
- Suport de perfil en C i tubular per a barreres de seguretat flexibles  
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització  
- Accessoris o peces especials per a barreres de seguretat flexibles 
     - Separador per a barrera metàl·lica simple 
     - Separador per a barrera metàl·lica doble 
     - Connector de suport tubular 
     - Terminal en forma de cua de peix amb extrem pla per a barreres de seguretat 
     - Peça per a subjecció del sistema de protecció de motociclistes 
     - Peça angular per a extrem de barrera metàl·lica 
     - Topall final per a barrera metàl·lica simple  
- Captallums per a barreres de seguretat  
- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat  
- Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment  
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  
Element que suporta la barrera i que s'insereix en el terreny.  
Fabricat amb acer tipus S 235 JR segons UNE-EN 10025. 
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i 
Si+2,5P<=0,09%)  
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461.  
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.  
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície.  
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.  
Dimensions i toleràncies de suports tipus C:  UNE 135122.  
Dimensions i toleràncies de suports tubulars:  UNE 135123.  
Gruix nominal suport tipus C:  4 mm  
Gruix nominal suport tubular:  3 mm  
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ:  
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de 
senyalització vertical.  
Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE 135314.  
Tipus d'acer:  AP 11 (UNE 36093)  
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461.  
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície.  
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.  
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte.  
Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir  
Toleràncies:  
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6%  
Allargament fins a la ruptura: 
+---------------------------------+ 
¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦ 
¦ (mm) ¦--------------------------¦ 
¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
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¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦ 
¦ <=65 ¦            ¦             ¦ 
+---------------------------------+  
ACCESSORIS O PECES ESPECIALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  
Accessori necessari per a la instal·lació de les barreres, així com per a assegurar el seu correcte 
funcionament.  
Fabricat amb acer tipus S 235 JR segons UNE-EN 10025. 
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i 
Si+2,5P<=0,09%)  
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461.  
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.  
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.  
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.  
Dimensions i toleràncies de separador, terminal cua de peix, peça angular i topall final :  UNE 
135122.  
Dimensions i toleràncies de connector de suport tubular :  UNE 135123.  
Gruix nominal:  3 mm  
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:  
Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, recobert 
a l'exterior amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat.  
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident.  
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en la 
seva superfície.  
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2)  
Gruix:  3 mm  
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT:  
Els captallums es classifiquen segons el seu ús en: 
- Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant) 
- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant) 
Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en: 
- Códi 1: retrorreflector de vidre 
- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica 
- Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una superfície resistent 
a l'abrasió  
Si esta format per dues o més parts, s'han de poder desmuntar només amb l'eina recomanada pel 
fabricant (si es necessari la seva substitució). 
L'element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional. 
La zona reflectant del element ha d'estar formada per retrorreflectors de vidre o de naturalesa 
polimèrica, protegits o no, aquests últims amb una superfície resistent a l'abrasió.  
Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d'un vehicle en moviment, ha de tenir 
les dimensions, nivell de retrorreflexió, disseny i colors, indicats en la UNE-EN 1463-1. 
El contorn del cos de l'element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre la seguretat 
de la circulació vial. 
El sistema d'ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas d'arrencament o 
trencament, no produeixi un perill per al trànsit ni degut a l'element arrencat ni degut als elements 
d'ancoratge que pugin restar sobre la calçada.  
Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a mínim, el nom del 
fabricant i la data de fabricació.  
Les característiques tècniques de l'element han de ser les definides en la UNE-EN 1463-1 i s'han 
de comprovar segons aquesta norma.  
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:  
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, 
necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat.  
Compliran les condicions de la norma UNE 135122. 
S'utilitzarà acer de tipus S235JR, segons UNE-EN 10025. En elements d'unió (cargols) no definits 
per cap norma s'utilitzaran acers de característiques similars als normalitzats.   
Recobriment galvanitzat en calent segons la norma UNE-EN ISO 10684.  
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  
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Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de 
ser llegible a simple vista i indeleble.  
Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un pendent mínim de l'1,5% 
en el sentit longitudinal del perfil i amb una separació mínima de 4 cm entre els perfils i el terreny.  
En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics.  
L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades.  
SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:  
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer.  
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.  
ACCESSORIS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  
Subministrament: Marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de ser llegible a simple 
vista i indeleble.  
Emmagatzematge: En zones a cobert. En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.  
Els paquets han d'anar paletitzats i no s'han d'apilar.  
En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics. 
L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.  
CAPTALLUMS:  
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A 
l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté.  
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS:  
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de l'element 
de fixació i el nombre d'unitats que conté.  
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
No s'han d'apilar en més de dos alçàries.  
En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics. 
L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:  
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu suport.  
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE I CAPTALLUMS:  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* 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.  
SUPORTS DE PERFIL EN C, SEPARADORS, PECES ANGULARS, TOPALLS FINALS, TERMINALS EN FORMA DE CUA DE 
PEIX I PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  
* UNE 135122:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios 
de las barreras metálicas. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.  
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de 
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.  
SUPORTS DE PERFIL TUBULAR I CONNECTOR DE SUPORT TUBULAR:  
* UNE 135123:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios 
de la barrera metálica simple con poste tubular. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.  
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de 
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.  
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:  
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras. 
1984.  
* UNE 135366:2011 Señalización vertical. Captafaros verticales. Características y métodos de 
ensayo.  
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT:  
* 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.  
* UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes. 
Parte 1: Características iniciales.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el 

fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions 
indicades al plec. Atenció especial a l'aspecte superficial del galvanitzat.  

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de control), es 
realitzaran els següents assaigs: 
     - Característiques mecàniques: resistència a tracció, límit elàstic i allargament de ruptura 
(UNE-EN 10025).  
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país 
de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, 
en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control 
de producció establert a la marca de qualitat del producte.  
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les següents comprovacions: 
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat segons 
la norma UNE-EN ISO 1461. 
     - Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no 
destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 1461) 
     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.  
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Cada 100 m de suports utilitzats a l'obra, es realitzaran les següents comprovacions: 
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·licula de galvanitzat segons 
la norma UNE-EN ISO 1461. 
     - Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no 
destructius) (assaigs conforme UNE-EN ISO 1461) 
     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat 
del fabricant.  
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment 
en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el 
conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD5A -  TUB DE PVC PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5A2F20. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tub ranurat de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües subterrànies. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de volta 
- Tub circular 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular 
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a l'eix i les embocadures necessàries per a la seva unió per encolat o junta elàstica. 
No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes superficials. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
La superfície interior ha de ser llisa i regular. 
Pes específic (UNE 53-020) (P):  13,5 kN/m3 < P < 14,6 kN/m3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53114-2):  Ha de complir 
Coeficient de dilatació lineal a 0°C  (UNE 53126):  <= 8·10^-5 >= P >= 6·10^-5 (1/ºC) 
Resistència a tracció simple (UNE EN 1452-2):  >= 500 kg/cm2 
Allargament fins al trencament (UNE EN 1452-2):  >= 80% 
Absorció d'aigua (UNE EN 1452-2):  <= 4 mg/cm2 
Opacitat (UNE EN ISO 13468-1):  0,2% 
Superfície drenant:>= 90 cm2/m; >= 3% Superfície lateral 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: + 2 mm, - 0 mm 
- Gruix a qualsevol punt: + 0,3 mm, - 0 mm 
TUB CIRCULAR: 
Els tubs han de ser ranurats i rígids, formats enrotllant una banda nervada amb les vores conformades, 
i amb unió de la banda per soldadura química. 
La cara interior del tub ha de ser llisa, mentre que l'exterior del tub ha de ser nervada. 
Els nervis han de tenir forma de "T". 
El tub ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui 
en servei. 
Qualitat (UNE 53331 / ASTM D 1784):  "D" 
TUB DE VOLTA: 
Els tubs han de ser ranurats de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües 
subterrànies. 
El tub ha de disposar, en la part inferior, d'una zona sense ranures per a la recollida i conducció 
de l'aigua, de forma trapezoidal. 
Característiques del tub: 
+----------------------------------------------------------------+ 
¦Diàmetre ¦ Gruix  ¦Superfície filtrant ¦Capacitat de filtració  ¦ 
¦ (mm)    ¦ (mm)   ¦     (cm2/m)        ¦       (l s/m)          ¦ 
¦---------¦--------¦--------------------¦------------------------¦ 
¦  90     ¦>= 0,8  ¦      >= 65         ¦       >= 1,5           ¦ 
¦ 110     ¦>= 1,0  ¦      >= 75         ¦       >= 2,8           ¦ 
¦ 160     ¦>= 1,2  ¦     >= 100         ¦       >= 5,2           ¦ 
+----------------------------------------------------------------+ 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes i a la vora de la rasa per tal 
d'evitar manipulacions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A cada tub i peça especial o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre nominal i gruix 
- Sigles PVC 
- Data de fabricació 
- Marca d'identificació dels controls a què ha estat sotmès el lot 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament: 
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     - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i peces per a junts. 
     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (albarà o etiqueta). 
     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
     - Comprovació de l'estanquitat del tub. 
     - Comprovació dimensional sobre un 10% de les peces rebudes (tubs i unions). Per a cada peça 
es realitzaran: 
          - 5 determinacions del diàmetre interior. 
          - 5 determinacions de la longitud. 
          - Desviació màxima respecte la generatriu. 
          - 5 determinacions del gruix. 
- Per a cada subministrador diferent de tubs, es realitzaran els següents assaigs: 
     - Resistència a la tracció simple i allargament fins a trencament (UNE EN 1452-2) 
     - Temperatura de reblaniment Vicat (UNE EN ISO 306) 
     - Resistència a l'aixafament (ASTM C.497), per a cada diàmetre diferent. 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de 
l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de 
producció establert a la marca de qualitat del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del 
corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes, seran rebutjades 
a l'instant. 
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions 
geomètriques. En aquest darrer cas, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins el 20% de les 
peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, fins el 100% del subministrament. 
En cas d'incompliment en els assaigs de resistència i d'estanquitat, es repetirà el control sobre 
dues peces més del mateix lot, acceptant-se el conjunt quan els nous resultats siguin conformes 
a les especificacions. Si també falla una d'aquestes proves, es rebutjarà el lot assajat. 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD5H -  CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5H8AC8. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Elements prefabricats de formigó amb additius per a la formació de canals de recollida d'aigua als 
paviments, per a zones de circulació utilitzades per vianants o vehicles, amb la part proporcional 
d'accessoris extrems i de connexió a al xarxa de sanejament i la reixa o tapa superior. 
S'han considerat els següents elements de cobriment de la canal: 
- Reixa de fosa 
- Reixa d'acer inoxidable 
- Reixa d'acer galvanitzat 
- Reixa de polipropilè 
- Reixa de formigó polímer 
- Tapa de formigó amb ranures laterals 
S'han considerat els següents tipus de canal: 
- Sense pendent 
- Amb pendent contínua 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El cos de la canal ha d'estar fet de formigó armat amb polímers o fibra de vidre, obtingut per un 
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procés d'emmotllament i curat del formigó. 
No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 
Les canals han de tenir una amplada interior constant. 
Les canals sense pendent han de tenir l'alçada interior constant, i les canals amb pendent han de 
tenir un increment de l'alçada interior constant. 
Els extrems de les peces de la canal han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix, amb un encaix 
encadellat. 
Les canals amb pendent han de disposar de peces de diferent alçada, modulades per tal que permetin 
fer una canal amb pendent interior uniforme, amb la cara superior horitzontal. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. S'admeten petites irregularitats locals que no 
disminueixin la qualitat de la peça, ni la capacitat de desguàs. 
La canal ha de tenir un sistema per encaixar les reixes o tapes, que permetin immobilitzar-les. 
Les reixetes o tapes han de tenir els encaixos adients perquè una vegada col·locades no es puguin 
desplaçar lateralment. 
S'han de fixar al cos de la canal ja sigui amb algun dispositiu d'enclavament, amb una característica 
de disseny específica o amb una massa suficient que n'asseguri l'estabilitat. 
Han de portar una marca que identifica la classificació segons UNE-EN 1433: 
- A 15:  zones de vianants 
- B 125:  voreres, zones de vianants i zones d'estacionament de vehicles 
- C 250:  vorals i cunetes de carreteres o carrers 
- D 400:  zones de trànsit en carreteres o aparcament de tot tipus de vehicles 
- E 600:  zones de trànsit de vehicles pesats 
- F 900:  zones amb càrregues molt grans 
El fabricant ha de garantir que el conjunt de canal i reixa o tapa col·locada compleixen les 
condicions de l'UNE-EN 1433. 
Les reixetes i les tapes han d'estar marcades com a mínim amb la següent informació: 
- Referència a la norma EN 1433 
- La classe a la que pertanyen 
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant de la reixeta o tapa 
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant de la unitat de reixeta 
- Data de fabricació 
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El cos de la canal ha d'estar estar marcat com a mínim amb la següent informació: 
- Referència a la norma EN 1433 
- La classe a la que pertany 
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant 
- El tipus de producte (M per a les canals que necessiten suport addicional per a suportar les 
càrregues verticals i horitzontals, I per a les canals que no necessiten aquest suport) 
- Data de fabricació 
- Per a canals amb pendent incorporada, la seqüència de cada unitat 
- Marcat relatiu a la resistència a la intempèrie 
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Toleràncies: 
- Llargària interior (L): 
     - Per a L =< 1 000 mm:  ± 2 mm 
     - Per a 1 000 < L =< 4 000 mm:  ± 4 mm 
     - Per a L > 4 000 mm:  ± 5 mm 
- Amplària interior (b): 
     - Per a b =< 500 mm:  ± 2 mm 
     - Per a 500 < b =< 500 mm:  ± 3 mm 
- Alçària interior (h): 
     - Per a h =< 200 mm:  ± 2 mm 
     - Per a h > 200 mm:  ± 1% amb un màxim de ± 3 mm 
- Tolerància del desplaçament horitzontal de la reixeta o tapa en el seu allotjament: 
     - Obertura neta =< 400 mm:  ± 7 mm 
     - Obertura neta > 400 mm:  ± 9 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a recollida i conducció d'aigües superficials en zones sotmeses a trànsit peatonal 
i/o de vehicles:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
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A la documentació comercial, el símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
- Nom o marca d'identificació i l'adreça social del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que s'ha fet el marcatge 
- Referència a la norma EN 1433 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions, ús previst i lloc d'instal·lació 
- Característiques cobertes per la norma EN 1433 
- Capacitat de suport de càrrega (classificació segons la norma EN 1433) 
- Estanquitat a l'aigua 
- Durabilitat 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1433:2003 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. 
Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad. 
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad. 
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD5Z -  BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5Z9CC0. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals 
- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves 
- Reixa practicable o fixa 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  90 
 

aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn 
en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 
d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, 
molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser 
utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir 
una adherència satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll 
al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit 
amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 
d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 
obertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 
corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir 
a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de 
ser com a mínim de 100 mm. 
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la 
classe D 400 poden tenir una superfície cóncava. 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han 
de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
REIXA: 
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de la capacitat 
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de desgüàs de la reixa i han d'estar uniformement repartits en l'obertura lliure. 
La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure. 
L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat a l'apartat 
7.9.1 i 7.9.2 de l'UNE-EN 124. 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 
completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres 
defectes superficials. 
ELEMENTS DE FOSA: 
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o 
de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563). 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 
fredes, etc.). 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté 
i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat 
del fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 
deficiències, fins al 100% del subministrament. 
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BDD -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
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BDDZ -  BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDDZ5DD0. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i 
aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn 
en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 
d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, 
molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser 
utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir 
una adherència satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll 
al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit 
amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 
d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 
obertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 
corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir 
a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de 
ser com a mínim de 100 mm. 
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la 
classe D 400 poden tenir una superfície cóncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes 
de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 
600 mm. 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han 
de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  93 
 

- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 
completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres 
defectes superficials. 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies 
de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer 
galvanitzat en calent. 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm 
ELEMENTS DE FOSA: 
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o 
de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563). 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 
fredes, etc.). 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté 
i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat 
del fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 
deficiències, fins al 100% del subministrament. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDG -  MATERIALS PER A CANALITZACIONS 
 
BDGZ -  BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDGZP900,BDGZFN50,BDGZPA00,BDGZB610. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els 
separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalització o les plaques de protección. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de 
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
Material 
Tipus 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones 
subterráneas. 
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDK -  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
BDK2 -  PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDK21495. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per al registre de canalitzacions de 
servei. 
CONDICIONS GENERALS: 
La forma i dimensions dels pericons han de ser els indicats a la seva descripció, o els definits 
per a cada tipus homologat per la companyia de telecomunicacions. 
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de facilitar la manipulació 
de l'element, aquests ancoratges han de resistir els esforços deguts al pes i manipulació del pericó. 
Han d'incorporar dos suports per a la fixació de politges per a l'estesa de cables, situats en les 
parets transversals. Han d'estar centrats i a sota de les obertures d'entrada de conductes. 
Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels conductes en el interior 
del pericó. 
Quan a la seva descripció s'indiqui, han d'incorporar la tapa i el bastiment. En aquest cas el pericó 
ha de portar el bastiment metàl·lic incorporat com a remat de la part superior. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit 
amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 
d'us normal. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 
obertura. 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies 
de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer 
galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
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- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm 
PERICONS TIPUS DF: 
En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de fondària. En la 
vora superior de la bonera hi ha d'haver un bastiment format per angulars de 40x4 cm, ancorat per 
gafes o patilles en el formigó de la solera. Sobre el bastiment s'hi ha de recolzar la reixeta de 
la bonera. 
La solera ha de tenir un pendent de l'1% cap a la bonera. 
Les utilitats d'aquest pericó poden ser: 
     - Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables que segueixin en la mateixa direcció o 
que canviïn de direcció en el pericó. En aquest últim cas el nombre de parells de cables no ha de 
ser superior a 400 per calibres 0,405, 300 per calibre 0,51, 150 per calibre 0,64 i 100 per calibre 
0,9, si l'empalmament es múltiple, tampoc ha de superar aquests límits la suma dels parells dels 
cables en el costat ramificat de l'empalmament. 
     - Donar accés a un pedestal d'armaris d'interconnexió 
     - Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a escomeses o grups d'escomeses 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, en posició plana sobre superfícies planes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
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. 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDK -  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
BDKZ -  BASTIMENT I TAPA DE FOSA GRIS PER A PERICÓ DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDKZH9C0,BDKZ3150. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
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- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i 
aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn 
en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 
d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, 
molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser 
utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir 
una adherència satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll 
al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit 
amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 
d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 
obertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 
corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir 
a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de 
ser com a mínim de 100 mm. 
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la 
classe D 400 poden tenir una superfície cóncava. 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han 
de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
ELEMENTS DE FOSA: 
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Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 
fredes, etc.). 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa 
blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté 
i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat 
del fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 
deficiències, fins al 100% del subministrament. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
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BFB2 -  TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB28300,BFB27300. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a 
temperatures fins a 40°C. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni 
d'altres defectes. 
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix. 
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques 
=< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d'iniciació 
de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la intempèrie, 
manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat. 
La informació mínima requerida ha de ser la següent: 
- Referència a la norma EN 12201 
- Identificació del fabricant 
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 
- Sèrie SDR a la que pertany 
- Material i designació normalitzada 
- Pressió nominal en bar 
- Període de producció (data o codi) 
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària 
romanent sobre la bobina 
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per 
a ús alimentari. 
Índex de fluïdesa: 
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+ 
Gruix de la paret i les seves tolerències: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
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¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta: 
+------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
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¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació 
localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila 
ha de ser <= 1,5 m. 
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades 
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de 
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents: 
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555 
- Nom o marca del fabricant 
- Per a tubs dn<=32 mm 
     - Diàmetre exterior nominal x gruix paret 
- Per a tubs dn>32 mm 
     - Diàmetre exterior nominal, dn 
     - SDR 
- Grau de tolerància 
- Material i designació 
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 
- Referència al fluid intern que transporta el tub 
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  102 
 

projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris). 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFW -  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFWB -  ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFWB2805,BFWB2705. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, 
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total 
execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de 
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
BFYB -  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYB2805,BFYB2705,BFYB2305. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer 
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves 
aplicacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG22 -  TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG22TH10,BG22TK10. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 
Es consideraran els següents tipus de tubs: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 
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segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors 
o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als 
requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs  
- Assaigs: 
     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 
     - Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
     - Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació 
de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- En cada subministrament: 
     - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió. 
     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes). 
     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
     - Comprovació dimensional  (3 mostres). 
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 
50086-1): 
     - Resistència a compressió 
     - Impacte 
     - Assaig de corbat 
     - Resistència a la propagació de la flama 
     - Resistència al calor 
     - Grau de protecció 
     - Resistència a l'atac químic 
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En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de 
l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de 
producció establert a la marca de qualitat del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE 
EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS 
DE SERVEIS: 
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del 
corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les 
comprovacions geomètriques. 
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 
50086-2-4. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
BG31 -  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG319550. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per 
a serveis fixes, amb conductor de coure i de tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables unipolars o multipolars de designació RV, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de 
policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure, construcció segons norma 
UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta 
de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció 
segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables multipolars de designació RVFV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur 
de vinil, armadura amb fleix d'acer i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma 
UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS), aïllament amb polietilè reticulat i 
coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció 
segons norma UNE 21123-4, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 
50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, 
aïllament amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb 
conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de 
resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació SZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, 
aïllament amb compost de silicona i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb 
conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de 
resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575  
- Cables multipolars de designació RZ, coberta aïllant de polietilè reticulat i amb conductors de 
coure cablejats en feix, construcció segons norma UNE 21030-2, amb una classificació de resistència 
al foc Fca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars de designació ZZ-F, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 
50575 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
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acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el Reglament 
de productes per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat (UE) 2016/364 sobre 
la classificació de les propietats de reacció al foc. 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement 
cilíndrica. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434. 
La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364 i 
la UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent format: 
Classe de reacció al foc: 
- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca 
i Fca (classes enumerades de més a menys prestacions) 
Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca): 
- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions) 
- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys 
prestacions) 
- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions) 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 60228. 
Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1: 
- Cables unipolars: 
     - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
     - Com a conductor neutre: Blau 
     - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
     - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
     - Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 
     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques essencials: 
     - Reacció al foc: 
          - Classe Aca (UNE-EN ISO 1716) 
          - Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, UNE-EN 
60754-2) 
          - Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2) 
          - Classe Fca (comportament no determinat) 
     - Emissió de substàncies perilloses (verificació i declaració segons disposicions nacionals 
en el lloc d'utilització) 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE-HD-603-1): 
+----------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦  25  ¦  50  ¦  95  ¦ 150 ¦ 240 ¦ 
¦-------------¦------¦------¦ -----¦-----¦-----¦ 
¦Gruix (mm)   ¦  0,9 ¦  1,0 ¦  1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 
+----------------------------------------------+ 
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 
Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 
Toleràncies: 
- Gruix de l'aïllament (UNE-HD 603-1):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat) 
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 
Característiques de reacció al foc: 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228: 
- Cable RV: prescripcions de la classe 1 o 2 
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- Cable RV-K i RVFV-K: prescripcions de la classe 5 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 
Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 
Característiques de reacció al foc: 
Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 
L'aïllament ha de cumplir el següent 
- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietilè reticulat i ha de correspondre al tipus DIX-3 segons 
la norma UNE HD-603-1, amb cinta addicional de mica 
- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al tipus EI2 segons la 
norma UNE-EN 50363-1 
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN 60228: 
CABLES DE DESIGNACIÓ ZZ-F: 
Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 
L'aïllament ha de ser de goma i ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma UNE-EN 50363-1 
La coberta ha de ser de material lliure d'halògens, del tipus EM5 segons la norma UNE-EN 50363-2-2 
o del tipus EM8 segons UNE-EN 50363-6. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
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 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales 
en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones 
generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Requisitos 
generales. 
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la clasificación 
de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
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UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos 
de construcción y elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir de datos obtenidos 
en ensayos de reacción al fuego de cables eléctricos. 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 
* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 
UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 
2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 
UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 
4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 
UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de seguridad. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 
UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas 
de distribución, acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores de cobre. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Aca, 
B1ca, B2ca, Cca: 
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Dca, 
Eca: 
     - Sistema 3: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Fca: 
     - Sistema 4: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses: 
     - Sistema 3: Declaració de prestacions 
El cable ha d'anar marcat amb les dades següents: 
- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial 
- Descripció del producte o codi de designació 
- Classe de reacció al foc 
El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinació dels anteriors. 
El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre el final 
del marcatge i el principi del següent no ha de superar els 1100 mm. 
El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta fixada 
sobre l'embalatge dels cables. 
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 
- Símbol del marcatge CE 
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 
- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa 
- Codi únic d'identificació del producte tipus 
- Número de referència de la declaració de prestacions 
- Nivell o classe de prestacions declarat 
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 
- Número d'identificació de l'organisme notificat 
- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 
- Control final d'identificació 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica 
en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure 
o alumini i les normes aplicables en cada cas: 
     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 
     - Resistència d'aïllament (REBT) 
     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
     - Control dimensional (Documentació del fabricant) 
     - Extinció de flama (UNE-EN 50266) 
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     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 
     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran 
exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques 
dels conductors corresponguin a l'assaig especificat. 
     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) 
(exigit a recepció) 
     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit 
a recepció) 
     - Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus 
(*) (exigit a recepció) 
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una 
supervisió per part de la DF o empresa especialitzada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció 
dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà 
ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
BG38 -  CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG380900. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de 
secció.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.  
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines o tambors.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
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UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación.  
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales 
eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Material, secció, llargària i pes del conductor  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Data de fabricació  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 

materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.  
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.  
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri 
de la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGD -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
BGD1 -  PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGD11220. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , 
de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de 
cobrir totalment.  
Gruix del recobriment de coure: 
+----------------------------------------+ 
¦Tipus          ¦ Estàndard ¦ 300 micres ¦ 
¦---------------¦-----------¦------------¦ 
¦Gruix (micres) ¦   >= 10   ¦   >= 300   ¦ 
+----------------------------------------+  
Toleràncies:  
- Llargària:  ± 3 mm  
- Diàmetre:  ± 0,2 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 

materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.  
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.  
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri 
de la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW1 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW11000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o centralitzacions de comptadors, i no han 
de disminuir, en cap cas, la seva qualitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris pel muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW3 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW38000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 Kv, 
rodons de coure, platines de coure o canalitzacions conductores.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, conductors 
de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, canalitzacions o conductors 
de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure, 
d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina 
de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGYD -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGYD1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o 
per a plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon 
funcionament.  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió 
a terra, o d'una placa de connexió a terra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHM -  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
BHM1 -  COLUMNA PER A SUPORT DE LLUMS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHM11WA01. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i coronament 
sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçària. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany. 
La columna estarà dissenyada i fabricada segons les especificacions de les normes EN 40-2 i EN 40-5. 
No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les següents normes, 
i ser adequat per a la galvanització en calent quan es requereixi aquesta protecció: 
- Columnes de planxa o xapa d'acer:  material d'acord amb les normes EN 10025 (excepte el tipus 
S185), EN 10149-1 i EN 10149-2 
- Columnes d'acer acabat en calent:  material d'acord amb la norma EN 10210 
- Columnes d'acer conformat en fred:  material d'acord amb la norma EN 10219 
- Columnes d'acer inoxidable:  material d'acord amb la norma EN 10088 
Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes, 
incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús. 
El recobriment de la capa de zinc, si n'hi ha, ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, 
inclusions de flux o cendres apreciables visualment. 
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra. 
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçària: 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦Dimensions (mm) ¦        300x300x6          ¦  400x400x10  ¦ 
¦----------------¦---------------------------¦--------------¦ 
¦Alçària (m)     ¦ 2,5  ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  8   ¦  10   ¦ 
+-----------------------------------------------------------+ 
Perns d'ancoratge:  acer S 235 JR 
Dimensions dels registres i de les portes:  Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 
40-2 
Dimensions de la subjecció dels llums:  Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2 
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany:  >= 98,5% 
Si és de forma troncocònica: 
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- Conicitat (C):  1,2% <= C <= 1,3% 
Toleràncies: 
- Rectitud (xt, xp): 
     - sobre la llargària total lt:  xt =< 0,003 x lt 
     - sobre una llargària parcial lp >= 1m:  xp =< 0,003 x lp 
- Llargària: 
     - columnes d'alçària nominal =< 10 m:  ± 25 mm 
     - columnes d'alçària nominal > 10 m:  ± 0,6% 
- Apertura porta: + 10 mm;  - 0 mm 
- Secció transversal: 
     - tolerància de la circumferència:  ± 1% 
     - desviació forma (seccions circulars):  ± 3% diàmetre calculat a partir de la circumferència 
mesurada 
     - desviació forma (seccions poligonals):  ± 4% valor nominal sobre les cares del polìgon 
- Dimensions de l'acoblament: 
     - llargària:  ± 2 mm 
     - diàmetre: 
          - fixació obtinguda a partir de tubs d'acer:  tolerància segons EN 10210-2 
          - fixació obtinguda durant el procés de fabricació:  ± 2% 
- Torsió: 
     - columna encastada:  >5º entre el braç de la columna i l'eix radial que passa pel centre de 
la porta 
     - columna amb placa d'ancoratge:  ± 5º entre el braç de la columna i la posició prevista de 
la placa 
- Gruix:  la tolerància serà la que s'exigeix al material del que s'obté la columna 
- Verticalitat (columnes amb placa d'ancoratge):  <1º entre l'eix de la columna i l'eix 
perpendicular al pla de la placa 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones. 
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos 
de alumbrado de acero. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Les columnes han d'anar marcades, de manera clara i duradera, amb la següent informació com a mínim: 
- El nom o símbol del fabricant 
- L'any de fabricació 
- Referència a la norma EN 40-5 
- Un codi de producte únic 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a àrees de circulació:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- El número d'identificació de l'organisme notificat 
- El nom o la marca d'identificació del fabricant 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE 
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- Referència a la norma europea EN 45-5 
- Descripció del producte i usos previstos 
- Les característiques dels valors del producte a declarar 
     - Resistència a càrregues horitzontals 
     - Prestacions davant de l'impacte de vehicles 
     - Durabilitat 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHT -  ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ D'INSTAL.ACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHT1 -  FOTOCONTROLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHT11130. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de cadmi, del tipus 1 o 2, per a 125 o 220 
v de tensió.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de fer la funció d'interruptor automàtic d'un circuit d'il·luminació. 
Ha d'estar format per un cos que conté l'interruptor foto-elèctric, la cèl·lula, el circuit 
amplificador i el suport. 
Un cop aconseguit el valor de consigna, ha d'haver un retard en l'accionament de l'interruptor, 
per tal de compensar variacions accidentals del nivell lluminós. 
Valor de consigna:  50 lux  
Camp de sensibilitat:  2 - 150 lux  
Retard:  >= 10 s 
Potència de tall:  8 A x 220 v  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixa.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHWM -  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BHWM1000. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors 
o elements de control, regulació o encesa d'instal·lacions d'il·luminació. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han 
de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves 
aplicacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

 
BJS -  EQUIPS PER A REG 
 
BJS1 -  BOCA DE REG (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJS1U040,BJS1UZ10. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànegues de reg o 
localització puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de la clau d'obertura. 
Ha d'estar formada per: 
- Carcassa 
- Tapa 
- Cos amb connexió per rosca 
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant 
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament 
- Sortida tipus roscada o Racor Barcelona 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió nominal:  10 bar 
Pressió de prova:  >= 15 bar 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

 
BJS -  EQUIPS PER A REG 
 
BJSA -  PROGRAMADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJSAWA01,BJSA0015. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius destinats a formar part d'una instal·lació de reg.  
S'han considerat els elements següents:  
- Aspersor: Dispositiu destinat a distribuir aigua polvoritzada sobre una superfície de radi 

efectiu comprès entre 1 i 4 m, sense elements giratoris.  
- Difusors: Elements de distribució d'aigua en zones ajardinades en forma de pluja que van equipats 

amb broquet de sortida de doll fix, regulable i de curt abast  
- Comptagotes: Emissors d'aigua de baix cabal incorporats a canonades soterrades per configurar 

sistemes de reg localitzat, integrats directament en la canonada en el procés de fabricació de 
la mateixa o acoblats com accessoris addicionals a la canonada un cop fabricada  

- Programadors electrònics o autònoms: Elements que governen l'obertura de les electrovàlvules 
de la instal·lació possibilitant l'automatització de la mateixa.  

- Vàlvula hidràulica per a regular automàticament el cabal d'aigua, en les que l'accionament del 
pilot de tres vies es fa electromagnèticament. El desplaçament de l'eix de la vàlvula es produeix 
per l'acció d'un solenoide.  

ASPERSORS I MICROASPERSORS:  
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dins la carcassa, mentre 
l'aparell connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball.  
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de ser 
opaques i resistents a les dites radiacions.  
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.  
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part 
superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.  
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.  
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de ser 
opaques i resistents a les dites radiacions.  
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.  
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part 
superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.  
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.  
Els broquets de sortida han de ser intercambiables per a aconseguir diferents superfícies de regat. 
Cada tipus de broquet ha de portar una marca o codi que permeti identificar-lo al catàleg 
corresponent.  
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Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Símbol d'identificació utilitzat al catàleg 
- Cabal nominal i pressió nominal de treball 
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari  
Pressió màxima admissible:  5 bar  
ASPERSORS:  
La connexió a la xarxa ha de ser una rosca femella de 1/2" d'acord amb la norma UNE 19-009.  
Pressió de treball:  >= 1,5 bar,    <= 3,5 bar  
Alçària del cos emergent:  >= 70 mm  
Ha d'estar format per: 
- Carcassa 
- Cos emergent 
- Tapa de goma 
- Joc de broquets intercanviables 
- Filtre  
GOTEJADORS  
Ha de ser autonetejable.  
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Model 
- Tipus 
- Diàmetre exterior de la canonada expressat en mm 
- Diàmetre mínim de pas expressat en mm 
- Cabal nominal expressat en l/min quan els emissors no siguin auatocompensants 
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari  
Cada element ha de tenir una caixa de protecció estanca, amb tancament mitjançant clau. 
Cada element ha de portar les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada, distribuïdor i model 
- Símbol d'identificació utilitzant el catàleg 
- Número d'estacions o sectors 
- Número de programes 
- Cicle o interval de reg 
- Arrencada de bomba o vàlvula mestra 
- Memòria permanent (Piles) 
- Descripció de la funció dels automatismes  
PROGRAMADORS ELECTRÒNICS:  
Pot disposar de pantalla. 
L'alimentació del programador s'ha de fer amb un transformador intern o extern per a passar de la 
tensió d'alimentació de la xarxa, a la tensió d'alimentació de les electrovàlvules (24 V cc). 
Ha de tenir com a mínim les següents prestacions: 
- Número de programes:  Doble programa A/B 
- Arrencada:  3 recs en l'interval programat 
- Temps de reg:  1 a 999 min per estació 
- Cicle o interval de reg:  1/2 dia a 7 dies  
PROGRAMADORS AUTÒNOMS:  
Han d'estar equipats amb solenoide a impulsos. 
L'alimentació es produeix per piles o bateries amb una autonomia mínima d'un any. 
Ha d'estar preparat per a admetre un comandament de programació via radio. 
Ha de tenir com a mínim les següents prestacions: 
- Estacions o sectors de reg:  2 com a màxim 
- Arrencament automàtic:  3 regs en l'interval programat 
- Temps de reg:  1 setmana a 24 h 
- Cicle o interval:  1/2 dia a 7 dies  
ELECTROVÀLVULES:  
Ha d'estar formada per: 
- Carcassa 
- Regulador de cabal 
- Sistema d'obertura manual directa 
- Solenoide 
- Filtre autonetejant 
Cada element ha de portar marcat de forma clara i indeleble les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Model 
- Codi del tipus de vàlvula 
- Tipus de connexió de la vàlvula 
- Diàmetre de connexió expressat en mm o polsades 
- Tipus d'accionament 
- Pressions, màx. mín. I de treball 
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- Cabal màxim i mínim expressat en m3/h 
- Material del que està conformat 
 - Potència expressada en W  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
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.  
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PROGRAMADOR O ELECTROVÀLVULA:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQ1 -  BANCS 
 
BQ11 -  BANC DE LLISTONS DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ11-H5AT,BQ11-H5AR. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Bancs de fusta tropical pintats i envernissats amb suports de fosa o de passamà. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforç, seient i respatller de llistons de fusta 
de Guinea, amb els cantells roms, fixats a l'estructura amb cargols passadors de pressió cadmiats, 
de cap esfèric. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia de preparació. 
L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 
Les bases de les potes han de tenir espàrrecs roscats per a l'ancoratge. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
Llargària dels espàrrecs:  >= 25 mm 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 20 mm 
- Separació entre llistons:  ± 1,5 mm 
- Paral·lelisme entre llistons:  ± 2 mm (no acumulatius) 
- Guerxament dels llistons:  ± 2 mm/m 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en 
llocs protegits d'impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Comprovacions geomètriques i de dimensions. 
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o 
que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQ2 -  PAPERERES 
 
BQ21 -  PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ213110. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i suports de tub.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part superior i de planxa 
perforada a la base. Ha de tenir uns reforços en els punts de subjecció dels suports. Els suports 
han de tenir elements quepermetin el gir de la paperera i una tanca per a bloquejar-la.  
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 
Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los a la base 
d'ancoratge, la part superior de la paperera quedi a 80 cm del terra. 
El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu terç superior.  
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  
Alçària:  50 cm  
Tipus d'acer:  S235JR 
Gruix de la planxa metàl·lica:  1 mm 
Gruix de la planxa perforada:  1 mm  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en 
llocs protegits d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.  
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o 
que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR3 -  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
BR35 -  ESMENES ORGÀNIQUES I SUBSTRATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR351010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Matèria procedent de la humificació de molses en condicions anaeròbiques amb un pH àcid.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Matèria orgànica (s.m.s.):  85%  
Cendres:  15%  
Humitat:  <= 50%  
pH:  5,5 - 6  
Densitat aparent seca:  104 kg/m3  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En sacs.  
En els sacs han de figurar les dades següents:  
- Tipus de producte 
- Nom del fabricant 
- Marca comercial 
- Pes net  
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR3 -  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
BR3P -  ESCORÇA DE PI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR3P2110,BR3PZA02. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl. 
S'han considerat els tipus següents: 
ESCORÇA DE PI: 
Escorça de pi triturada i completament fermentada. 
Calç:  < 10% 
pH:  6 
Densitat aparent seca:  230 kg/m3 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI: 
Subministrament: En sacs o a granel. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
En els sacs han de figurar les dades següents: 
- Identificació del producte 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com 
s'indica a les especificacions. 
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels 
documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea. 
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 
10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb 
la determinació de: 
     - Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 
     - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 
     - Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 
     - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 
     - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, 
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N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat 
de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec 
de condicions tècniques. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BRB -  MATERIALS PER A ROCALLES I ESCALES 
 
BRB5 -  TRAVESSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BRB5P2A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Taulons de fusta provinents de troncs sans, de fibres rectes i compactes, per a ús en espais 
exteriors.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Taulons de fusta de pi roig  
- Taulons de fusta de roure  
- Taulons de fusta tropical  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No han de tenir signes de putrefacció, corcs, nusos morts ni estelles.  
Es poden admetre esquerdes superficials que no afectin les característiques de la fusta.  
A les seves cares no hi ha de quedar residus d'escorça superior ni de càmbium.  
Les cares superior i inferior han de ser planes i paral·leles.  
La fusta de pi i la fusta de roure han d'estar tractades en autoclau, amb productes de sals de coure 
lliures d'arsènic i crom.  
Llargària:  <= 250 cm  
Contingut d'humitat:  <= 6%  
Toleràncies:  
- Fletxes:  ± 5 mm/m,  <= 10 mm/total  
- Dimensions de la secció:  ± 5%  
- Torsió del perfil:  ± 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformi i en llocs secs i ventilats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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D -  Tipus D 
 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D06 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
 
D060 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060M022,D060M0B2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en 
el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.  
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.  
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm  
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3  
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir: 
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul·la 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
     - Consistència fluida:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C.  
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.  
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.  
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, 
no pot ser superior a una hora i mitja.  
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.  
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.  
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la 
sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.  
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a 
l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera.  
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  125 
 

 
  

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D070 -  Familia 070 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0701821,D070A8B1. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents 
de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 
d'acord a les condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions 
de projecte. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E -  Tipus E 
 
E213 -  Familia 213 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2135352,E2131352. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega 
manual o mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat les eines de demolició següents: 
- Mitjans manuals 
- Martell picador 
- Martell trencador sobre retroexcavadora 
S'han considerat els materials següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
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El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
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. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària 
és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
FONAMENTS: 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues. 
MURS DE CONTENCIÓ: 
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres. 
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una barana 
i un sòcol. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar 
l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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E21D -  Familia 21D 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E21D1122. 
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Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals 
o mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que 
mantinguin el mateix nivell. 
Ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ: 
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de 
la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E222 -  Familia 222 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2225412. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades 
amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d'explosius. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
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 
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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 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. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 
casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
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. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos. 
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS 
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi 
l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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 
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prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7A2 -  Familia 7A2 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7A24M0L. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'una barrera de vapor/estaquitat amb pel·lícula o làmines col·locades adherides o no sobre 
el suport. 
S'han considerat els materials següents: 
- Làmina de polietilè 
S'han considerat les formes de col·locació següents: 
- Làmina bituminosa, full d'alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Barrera amb full d'alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar sense discontinuïtats. 
La barrera ha d'aconseguir, on s'apliqui, la discontinuïtat entre la part inferior i la superior. 
BARRERA AMB LÀMINES: 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
Cavalcaments: 
- Làmines bituminoses: >= 8 cm 
- Fulls d'alumini o làmines de polietilè: >= 10 cm 
- Feltre: >= 5 cm 
LÀMINA COL·LOCADA NO ADHERIDA: 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
BARRERA AMB LÀMINES: 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
El procés d'elaboració de la barrera no ha de modificar les característiques dels seus components. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
BARRERA AMB LÀMINES: 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius. 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Neteja i repàs del suport. 
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a 
l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BARRERES 
BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Proves d'estanquitat a criteri de DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8B4 -  Familia 8B4 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8B41110. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment protector sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
S'han considerat els tractaments següents: 
- Recobriment antigraffiti 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Recobriment antigraffiti: 
- Preparació de la superfície a tractar 
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- Aplicació d'una capa de producte decapant 
- Neteja amb aigua 
- Aplicació d'una capa d'imprimació antigraffiti 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de dues capes de vernís antigraffiti 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de quedar totalment coberta pel revestiment protector. 
Ha de tenir la dotació prevista. 
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides 
a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF. 
ANTIGRAFFITI: 
El recobriment, un cop sec, ha de cobrir totes les irregularitats del suport, per tal de garantir 
que el graffiti s'adherirà sobre el vernís i no sobre el suport protegit. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 
i després de l'aplicació. 
ANTIGRAFFITI: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 10ºC 
- Temperatura del suport inferior a 3ºC per damunt de la temperatura de condensació 
- Humitat relativa de l'aire superior a 80% 
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit. 
S'han de desbastar mecànicament les superfícies sense porositat ni rugositat per tal de garantir 
l'adherència del vernís. 
Cal aplicar una capa prèvia de decapant, per tal d'eliminar les restes de pintura del suport a 
tractar. 
Abans de l'aplicació del producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació penetrant 
i segelladora. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
EG38 -  CONDUCTORS DE COURE NUS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG380902. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntat superficialment  
- En malla de connexió a terra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra  
CONDICIONS GENERALS:  
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces 
de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs 
visitables.  
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.  
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques.  
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles.  
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub 
rígid d'acer galvanitzat.  
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en 
el cas de canals i safates.  
Distància entre fixacions:  <= 75 cm  
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:  
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada 
i compactada.  
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 

existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.  
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra.  
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  
- Mesures de resistència de terra.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència 
adequada.  
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  
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F -  Tipus F 
 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F213 -  Familia 213 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F213ZA18. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega 
manual o mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat les eines de demolició següents: 
- Mitjans manuals 
- Martell picador 
- Martell trencador sobre retroexcavadora 
S'han considerat els materials següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
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. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària 
és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
FONAMENTS: 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues. 
MURS DE CONTENCIÓ: 
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres. 
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una barana 
i un sòcol. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar 
l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
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F21 -  DEMOLICIONS 
 
F214 -  Familia 214 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F214ZA17. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre camió. 
S'han considerat els materials següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans 
que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
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. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
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. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària 
és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
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La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material. 
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 CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar 
l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F215 -  Familia 215 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F215ZA10. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, amb 
càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat 
a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i 
ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, 
i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb 
morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de 
material i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior 
aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de 
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material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 
o contenidor 
- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor 
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 
o contenidor 
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat 
d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa 
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió 
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització 
i càrrega manual de runes sobre camió 
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 
o contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
Desmuntatge: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 
ENDERROC O ARRENCADA: 
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. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
DESMUNTATGE: 
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres 
amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per elements 
de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 
separades del terra. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans 
que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues. 
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals 
sense que es produeixin esfondraments. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
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. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
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Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària 
és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material. 
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. 
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les 
feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat 
per l'autoritat de treball. 
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats 
abans de començar les operacions de demolició. 
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i 
col·lectives establertes al Real Decret 396/2006. 
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar 
eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411. 
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades 
i senyalitzades. 
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més 
aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient. 
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 
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 CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA: 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats 
abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES, 
SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS, AILLAMENTS, 
ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES: 
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 
ARRENCADA DE BONERA: 
Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT. 
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ: 
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F216ZA03. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de tancament de reixat metàl·lic, amb els seus elements de suport i els daus 
de formigó de la fonamentació, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 
- Reixat metàl·lic i elements de suport, a ma 
- Daus de formigó, amb martell picador 
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 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Pel trossejament dels elements enderrocats cal utilitzar la maquinària i les eines adients. 
En acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de romandre dempeus per 
observar les lesions que hagin sorgit. 
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se dempeus o 
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
Si es preveuen desplaçaments laterals dels elements que formen la tanca, cal apuntalar per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements en estat inestable que el vent, les condicions 
atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F219ZA13,F2194JF5,F219ZA14,F219FFA0,F2194AF5,F2194AK5,F2194AE1,F219FBA0,F2194XG5,F2194XL5,F219ZA16,F21
91306,F2192C05. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.  
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona 
afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vorada col·locada sobre terra o formigó  
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui 
destorbar la feina.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:  
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.  
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 
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acceptada expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F21B -  Familia 21B 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21BZA04. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics 
i càrrega sobre camió. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra 
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó 
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó 
- Desmuntatge de barana metàl·lica 
- Desmuntatge de reixa i ancoratges 
- Desmuntatge de senyal de trànsit 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
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- Trossejament i apilada de l'element arrencat 
- Aplec dels elements desmuntats 
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne 
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport. 
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, 
i després les peces separadores. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA: 
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE DE REIXA: 
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
DESMUNTATGE O ENDERROC EN ORBRA CIVIL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F21D -  Familia 21D 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21DQU02,F21DZA11,F21DZA15,F21DZA20,F21DMG02. 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals 
o mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que 
mantinguin el mateix nivell. 
Ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ: 
EMBORNAL: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
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F21 -  DEMOLICIONS 
 
F21H -  Familia 21H 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21H1453,F21H1C53. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova 
col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Arrencada de llum superficial 
- Desmuntatge de llum superficial 
- Desmuntatge de fanal 
- Desmuntatge de braç mural 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials 
de rebuig generats i condicionament de l'abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, 
descàrrega i classificació 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa ha d'estar fora de servei. 
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per 
a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 
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Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, 
cistelles, etc.). 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element 
elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 
que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT: 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F221 -  Familia 221 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F221C472. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Neteja i esbrossada del terreny 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
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       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Neteja i esbrossada del terreny: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 
> 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que 
té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es 
deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 
MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, 
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres 
condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega 
de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o 
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de 
terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció. 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, 
escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona 
influenciada pel procés de l'obra. 
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, 
els arbres, etc., que s'han de conservar. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), 
han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de 
compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a 
útils. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
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     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
No inclou la tala d'arbres. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2221754,F2221774. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades 
amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 

segons indiqui la partida d'obra  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 
> 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 
SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 
les que determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han 
de quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
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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 que es pugui 
formigonar la capa de neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència 
local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i 
rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 
casos següents:  
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i 
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, 
si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos.  
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi 
l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* 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 la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F226 -  Familia 226 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2261C0F. 
 
Plec de condicions 
 
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 
- 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. 
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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. 
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o d'aportació, 
i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos industrials o manipulats, 
sempre que compleixin les prescripcions del PG3.  
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial 
de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran 
utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions 
i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau de colapsabilitat 
del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics. 
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de 
referència compresa entre el 1 i el 3%. 
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a qualsevol 
zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués 
un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra 
per a autoritzar el seu ús. 
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o 
seleccionades. 
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè. 
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 
Pendent transversal de cada tongada: 4% 
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 
Grau de compactació: >= 95% PM 
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 
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 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del terreny 
i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la presència de 
material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m. 
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les condicions 
de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin les adequades, 
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i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 
3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut 
d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.  
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 2% 
de matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial aprovat 
pel Director d'obra. 
Gruix: >= 1 m 
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació. 
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, 
corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes de 
resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no ser que 
es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial. 
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3. 
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l'assaig 
segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi especial 
que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció, depenent de la funcionalitat 
del terraplè, les característiques de permeabilitat de la coronació i espigons, el inflament lliure, 
i les condicions climàtiques. 
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig 
Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, 
i a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre: 
- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge 
i impermeabilització 
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè. 
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 5% 
de matèria orgànica per a la zona del nucli. 
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més de 
50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim. 
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de suport 
sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de 
compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502). 
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials 
naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% en 
sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de terraplè. 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut 
d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.  
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria orgànica. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar 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. 
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de l'escarificació 
la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes per 
estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin proteccions. 
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. 
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar la 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  156 
 

posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte. 
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. 
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 ja sigui a la zona de procedència, a l'apilament, o a les 
tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima 
de l'assaig PM. 
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. 
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels 
resultats del assaigs realitzats a l'obra. 
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. 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, 
etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF. 
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit 
en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es 
seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat. 
El material a utilitzar en el terraplè 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. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control d'execució inclou les operacions següents: 
- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè. 
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- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control 
de la temperatura ambient. 
- Humectació o dessecació d'una tongada. 
- Control de compactació d'una tongada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma 
amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació exigit, els assaigs 
de control s'han de realitzar en la zona del terraplè estructural. 
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i 
humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en 
la secció transversal de la tongada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base 
d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una 
importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l'estesa. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure 
<= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les 
limitacions establertes al plec de condicions. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% 
de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una densitat 
inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF. 
En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o 
substitució del material. En general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), a 
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de 
la compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació 
serà reparar sense cost els errors que s'hagin produït. 
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F227 -  Familia 227 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F227T00F,F227500A,F227500F,F227A00F. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
S'han considerat els elements següents: 
- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i 
d'igual compacitat. 
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Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 50 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F228 -  Familia 228 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2285P0F,F228AM00. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per 
precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment 
s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus 
de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 
d'aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus 
de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 
d'aquests residus 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, 
zona exterior i fonament. 
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 
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sòls adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la 
DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 30 mm 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de 
ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C 
en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, 
turba o argila tova de la base per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió 
amb el nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans 
de l'execució. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la 
rasant final, i amb un gruix <= 25 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es 
buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 
d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició 
i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, 
sense perill d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós 
costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit 
la resistència necessària. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la canonada 
instal·lada. 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la 
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
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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 CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o 
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es 
tracti de terres. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert. 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de 
terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control 
de la temperatura ambient. 
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, 
corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. 
Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En 
la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del 
reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat 
i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la 
secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui 
produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà 
uniforme, a 50 cm dels paraments. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base 
d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una 
importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa. 
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la 
màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, 
la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure 
<= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les 
limitacions establertes al plec de condicions. 
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució 
del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte 
de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació 
s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació 
serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.  
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2RA -  Familia 2RA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2RA8580,F2RA8890,F2RA6680. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 
o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 
el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 
de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ 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 totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, 
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 
105/2008. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus. 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 
residus a Catalunya. 
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F315 -  Familia 315 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F31521G1. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 
formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 
que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb 
cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Rases i pous 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en 
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 
l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, 
o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 
de formigó sense que es toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 
EHE-08. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm 
- Nivells: 
     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
- Dimensions en planta: 
     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
          - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 
          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm 
- Secció transversal (D:dimensió considerada): 
     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  163 
 

     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Planor (EHE-08 art.5.2.e): 
     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
     - Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 
part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 
en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla 
i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 
que es justifiqui i es supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 
als paraments. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació 
de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. 
Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de 
formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 
moviments de la ferralla durant el formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons 
l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08. 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, 
les incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec 
de prescripcions tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 
tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 
l'element formigonat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F7B4 -  Familia 7B4 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F7B451D0,F7B451E0. 
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Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Làmina separadora col·locada no adherida. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat 
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament 
mitjançant punxonament 
- Feltre teixit de fibres de polipropilè 
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst 
a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil. 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
Cavalcaments: 
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 
- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 
- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie 
s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil 
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals 
i transversals 
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Neteja i repàs del suport. 
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN 
TRACCIÓ MECÀNICA: 
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte, 
es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F921 -  Familia 921 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F921ZA01. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u per a paviments. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent 
de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. 
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La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre 
la seva superfície. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 
13286-2. 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de 
pedra de cantera o grava natural. 
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i 
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de 
trànsit pesat T2 a T4. 
Grau de compactació: 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2. 
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons 
UNE 103808: 
- Categoria d'esplanada E3: 
     - Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa 
- Categoria d'esplanada E2: 
     - Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 
- Categoria d'esplanada E1: 
     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 
del PG3 vigent. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta 
de casos. 
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la 
capa. 
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. 
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 
corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la 
seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari. 
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions 
i les variacions d'humitat. 
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de 
gruix no superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a 
aconseguir la densitat exigida. 
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a 
mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas 
o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar 
amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
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No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. 
Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 
indicacions de la DF. 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a 
T2 es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central 
excepte quan la DF autoritzi el contrari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions 
en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents: 
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a 
part integrant de l'obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula 
de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent. 
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos 
de capes subjacents. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar: 
- La fórmula de treball. 
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 
- El pla de compactació. 
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ". 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de 
terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO. 
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats 
sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt 
per hm com a mínim. 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot. 
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de 
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la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega. 
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, 
en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals. 
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m. 
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat 
Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans de 
l'extensió de la següent capa. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FERMS 
DE CARRETERES: 
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) 
s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment. 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Densitat: 
     - La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus 
de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més de 
2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar fins a 
aconseguir la densitat especificada. 
- Humitat: 
     - Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa 
de rebuig o acceptació. 
- Capacitat de suport: 
     - El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors 
als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins 
que s'obtinguin aquests valors. 
- Gruix: 
     - El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas 
d'incompliment es procedirà de la següent manera: 
          - Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, 
s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa 
superior, per compte del Contractista. 
          - Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una 
profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques 
i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista. 
     - No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat 
en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre 
cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors. 
- Rasant: 
     - Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del 
Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran 
zones que retinguin aigua: 
          - Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà 
la superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del 
Contractista. 
          - Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista. 
- Regularitat superficial: 
     - Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent 
manera: 
          - Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una 
penalització econòmica del 10%. 
          - Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar 
la capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del 
Contractista. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F931 -  Familia 931 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F931R01J. 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u per a paviments. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent 
de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre 
la seva superfície. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 
13286-2. 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de 
pedra de cantera o grava natural. 
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i 
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de 
trànsit pesat T2 a T4. 
Grau de compactació: 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2. 
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons 
UNE 103808: 
- Categoria d'esplanada E3: 
     - Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa 
- Categoria d'esplanada E2: 
     - Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 
- Categoria d'esplanada E1: 
     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa 
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     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 
del PG3 vigent. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta 
de casos. 
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la 
capa. 
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. 
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 
corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la 
seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari. 
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions 
i les variacions d'humitat. 
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de 
gruix no superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a 
aconseguir la densitat exigida. 
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a 
mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas 
o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar 
amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. 
Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 
indicacions de la DF. 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a 
T2 es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central 
excepte quan la DF autoritzi el contrari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions 
en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents: 
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a 
part integrant de l'obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula 
de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent. 
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos 
de capes subjacents. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
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* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar: 
- La fórmula de treball. 
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 
- El pla de compactació. 
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ". 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de 
terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO. 
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats 
sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt 
per hm com a mínim. 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot. 
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de 
la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega. 
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, 
en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals. 
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m. 
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat 
Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans de 
l'extensió de la següent capa. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FERMS 
DE CARRETERES: 
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) 
s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment. 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Densitat: 
     - La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus 
de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més de 
2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar fins a 
aconseguir la densitat especificada. 
- Humitat: 
     - Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa 
de rebuig o acceptació. 
- Capacitat de suport: 
     - El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors 
als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins 
que s'obtinguin aquests valors. 
- Gruix: 
     - El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas 
d'incompliment es procedirà de la següent manera: 
          - Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, 
s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa 
superior, per compte del Contractista. 
          - Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una 
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profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques 
i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista. 
     - No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat 
en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre 
cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors. 
- Rasant: 
     - Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del 
Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran 
zones que retinguin aigua: 
          - Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà 
la superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del 
Contractista. 
          - Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista. 
- Regularitat superficial: 
     - Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent 
manera: 
          - Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una 
penalització econòmica del 10%. 
          - Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar 
la capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del 
Contractista. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F936 -  Familia 936 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9365G11. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment. 
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i 
vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i 
a les rasants previstes. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària 
i han d'estar plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els 
junts de retracció. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat 
i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F961 -  Familia 961 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F961APF7,F961ZA01. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
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    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 
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. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions 
explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida 
la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
VORADA RECTA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada 
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o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 
adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F965 -  Familia 965 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F965ZA02. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de 
formigó. 
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Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions 
explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida 
la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada 
o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 
adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F96A -  Familia 96A 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F96AZA01,F96AU010. 
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Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Vorada de planxa d'acer: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva i neteja 
VORADA DE PLANXA D'ACER: 
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomada. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçària indicada a 
la DT 
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas 
ha de sobresortir. 
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
VORADA DE PLANXA D'ACER: 
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al 
projecte. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada 
o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 
adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F971 -  Familia 971 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9715G11. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de base per a rigola, amb formigó en massa. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Base per a rigola: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó 
- Acabat de la superfície 
- Protecció del formigó fresc i cura 
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA: 
El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
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 el suport al mateix nivell que la base 
de formigó de la vorada. 
La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat 
ni d'altres. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma 
EHE-08. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 
Grau de compactació (assaig PM) 
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- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90% 
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA: 
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 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 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 DF. 
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 CRITERI D'AMIDAMENT 
 
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA: 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada 
o de rigola. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 
adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius. 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F974 -  Familia 974 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F97433EA. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb morter. 
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En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Rigola amb peces col·locades amb morter: 
- 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 
RIGOLA: 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
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 
RIGOLA AMB PECES: 
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. 
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90% 
RIGOLA AMB PECES: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
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 CRITERI D'AMIDAMENT 
 
RIGOLA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RIGOLA AMB PECES: 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada 
o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 
adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius. 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F97Z -  Familia 97Z 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F97Z1240. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge d'encofrats metàl·lics o de fusta, per a la formació de rigoles. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Muntatge de l'encofrat 
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- Neteja del fons de l'encofrat 
- Pintat de l'interior de l'encofrat amb desencofrant 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Neteja i recollida dels elements de l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 
per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de 
junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a 
treballar solidàriament. 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil. 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes 
per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a 
evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest intèrval no s'han 
produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment 
del formigó. 
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 
del parament. 
Toleràncies de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
Toleràncies d'execució: 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma 
EHE-08. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, si és de fusta, i s'ha de comprovar el nivell, 
l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 
una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 
cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat 
i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, 
així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F9A1 -  Familia 9A1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9A1201J. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de terra. 
S'han considerat els materials següents: 
- Sauló 
- Terra-ciment executada "in situ" 
- Material seleccionat 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En els paviments de 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 
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 SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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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, d'acord amb les instruccions de la DF. 
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. 
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 mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. 
Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 
indicacions de la DF. 
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. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
PAVIMENTS DE 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. 
 
 
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). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9A2 -  Familia 9A2 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9A2ZA01. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment amb materials de pedrera. 
S'han considerat els materials següents: 
- Paviment de tot-u artificial 
- Paviment de rebuig de pedrera 
- Paviment de granulat 
- Segellat de paviment de granulat, amb sorra natural 
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En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En paviments granulars: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
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: 
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 
- Planor:  ± 10 mm/3 m 
PAVIMENTS GRANULARS: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
 
 
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, d'acord amb les instruccions de la DF. 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
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. 
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de 
compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos que la DF autoritzi el contrari. 
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. 
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 mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. 
Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 
indicacions de la DF. 
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 
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el material necessari tornant a compactar i allisar. 
PAVIMENTS GRANULARS: 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de 
gruix comprès entre 10 i 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent. 
PAVIMENTS GRANULARS: 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos 
de capes subjacents. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F9E -  PAVIMENTS DE PANOT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9E1ZA10. 
 
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,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar 
a les alineacions i a les rasants previstes.  
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.  
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la 
DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 
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següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:  
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 

25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que 

es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.  
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests 
junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base.  
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.  
Pendent transversal:  >= 2%  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.  
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.  
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la 
DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F9E -  PAVIMENTS DE PANOT 
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F9E1 -  Familia 9E1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9E1ZA10. 
 
Plec de condicions 
 
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 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar 
a les alineacions i a les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la 
DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 
següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 
25% 
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- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que 
es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests 
junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la 
DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F9F5 -  Familia 9F5 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9F5ZA01,F9F5ZA02,F9F5ZA03,F9F5ZA04,F9F5ZA05,F9F5ZA06,F9F5ZA07,F9F5ZA08,F9F5ZA09. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de llambordins o lloses. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina: 
- Comprovació del nivell de la base de formigó 
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 
- Col·locació de les peces amb morter de consistència tova 
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés. 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar 
a les alineacions i a les rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la 
DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 
següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 
25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que 
es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport. 
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En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres 
defectes superficials. 
PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 
Junts entre peces:  <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 12 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui 
la DT. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA: 
-  Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de millorar 
l'adherència. 
-  El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota la 
superfície. 
-  El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades. 
-  S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors als 
vehicles auxiliars de l'obra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Paviments interiors: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9GZ -  Familia 9GZ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9GZ2524. 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  193 
 

 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tall de paviment de formigó amb una serra de disc per tal d'obtenir: 
- Caixa per a junt de dilatació 
- Junt de retracció 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació de junt amb serra de disc: 
- Replanteig del junt 
- Tall del paviment de formigó amb serra de disc 
- Neteja del junt 
- Eventual protecció del junt executat 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de tenir 
vores escantonades. 
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF. 
Fondària dels junts de retracció:  >= 1/3 del gruix del paviment 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària:  ± 10% 
- Alçària:  ± 10% 
- Replanteig:  ± 1% 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.). 
FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC: 
Els junts s'han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que s'escantoni, 
i abans de que comenci a produir esquerdes per retracció (entre 6 i 48 h de l'abocament, segons 
la temperatura exterior). 
En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i de l'entrada 
de pols. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
FORMACIÓ DE JUNT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
F9H1 -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9H1XX03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, granulats 
amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que totes les 
partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, fabricada, 
col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de proba i aprovació d'aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.  
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.  
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.  
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als 
valors següents:  
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97%  
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG 3/75 MOD 11-OM, obtingut segons 
l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 542.14.a o 542.14.b 
del PG-3.  
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 13036-1) 
i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes grans que els 
valors de la taula 542.15 del PG 3.  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques  
Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm 
Nivell de la capa base:  ± 15 mm  
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de 
compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3.  
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del 
tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.  
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula 
de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.  
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els 
mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts 
als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control.  
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la 
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos 
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inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers 
d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació 
obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions atmosfèriques.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 
de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat 
als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o 
d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3.  
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, 
s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa 
permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment que 
transcorregut el plaç de rotura del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes d'aigua 
a la superfície. També, si ha passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que la seva capacitat 
d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en caso contrari, el Director 
de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència adicional.  
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la 
major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar 
per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.  
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera 
es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt 
longitudinal.  
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, 
sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant 
i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades a l'epígraf 
542.7.2 del PG 3.  
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a 
la producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es 
comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, 
no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari 
cal executar un junt transversal.  
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb superfícies 
a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa bituminosa a ample 
complet, treballant si fos  necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament desfasades, evitant junts 
longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat una franja, s'estendrà 
la següent mentre la vora de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; 
en caso contrario, s'executarà un junt longitudinal.  
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de 
proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la 
temperatura mes alta  possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i sense 
que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui en 
condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita a la 
fórmula de treball.  
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles 
bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins que 
la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que s'hages 
assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.  
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la 
mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de 
compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.  
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis 
de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han 
de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, 
humits.  
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades 
quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 
15 cm un de l'altra.  
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos 
superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja 
s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar 
una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar 
l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra 
ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar 
els recolzaments necessaris per als elements de compactació.  
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot 
el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest 
cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la 
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temperatura ambient.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus 
especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de 
control de cada lot.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent.  
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un 
tram de prova, per comprovar:  
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats pel contractista 
- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ  
En l'execució d'una capa:  
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura 

ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència  
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat 

es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al menys un cop 
al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents:  
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament  

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors  
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de 

l'UNE-EN 13108-20  
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació  
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre 

les mostres de les provetes  
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi 

el DO, sobre les mostres de les provetes 
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO  
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació  
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els 
següents criteris:  
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament  
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar:  
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex 

B de l'UNE-EN 13108-20  
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382  
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva execució 

i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 
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3  
En capes de rodadura:  
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat 
aleatoriament  
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, 

abans de la posada en servei.  
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.   
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment 
d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 3.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FB12 -  Familia B12 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FB12ZA01,FB12ZA02. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions 
mecàniques. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Barana metàl·lica: 
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 
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L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el 
projecte o la indicada per la DF. 
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de 
l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, 
que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat 
a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de: 
- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:  0,8 kN/m 
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments 
d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge 
o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació 
de l'escala. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/m 
BARANA METÀL.LICA: 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà 
d'ancoratges. 
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió 
si són d'alumini. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 10 mm 
- Separació entre muntants:  Nul·la 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament 
al suport. 
BARANA METÀL.LICA: 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des 
del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema 
i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre 
elements. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar 
l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
* Orden de 15 de noviembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-FDB/1976: Fachadas. Defensas. Barandillas. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes 
d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge. 
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges. 
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en 
l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte 
i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FBA3 -  Familia BA3 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBA31511. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives i 
reguladores del trànsit. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques superficials 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
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- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície existent 
- Replanteig i premarcat 
- Aplicació de la marca vial 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil: 
     - Permanents (P) 
     - Temporals (T) 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 
     - Tipus 0 (NR): no retrorreflectants 
     - Tipus I (R): retrorreflectants en sec 
     - Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat 
     - Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 
- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament: 
     - Estructurades (E) 
     - No estructurades (NE) 
- En funció d'altres usos especials: 
     - Sonores (S) 
     - Fàcils d'eliminar (F) 
     - De emmarcar (B) 
     - Emmascaradora (M) 
     - En forma de tauler d'escacs (D) 
- En funció de la forma d'aplicació: 
     - Marques vials "in situ" 
     - Marques vials prefabricades 
La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en el 
seu cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les proporcions 
indicades a les instruccions d'aplicació del sistema. 
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics. 
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, 
resistència al lliscament i color, han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es 
determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma. 
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents: 
- Pintures: 720 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 3,0 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20% 
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS: 
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, 
microesferes de vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant. 
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar mitjançant 
propietats especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre gruixudes, o altres 
mitjans. 
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat afegides 
al material base: 
- Pintures: 480 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2 
MARQUES VIALS EN CARRETERES: 
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma UNE-EN 
1436, dels següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil: 
     - Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de carreteres 
amb trànsit convencional. 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 
     - Tipus II (RW): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió 
en sec i amb humitat. 
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     - Tipus II (RR): marca vial estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec, 
amb humitat i pluja. 
- En funció d'altres usos especials: 
     - Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics (vibracions). 
Seran permanents i de tipus II (RR). 
     - De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarcat de marques 
vials per a millorar el seu contrast. 
     - En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per a 
senyalització d'accés a un llit de frenada. 
Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques especificades 
a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per 
a les de color negre i vermell respectivament. 
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera a 
la que s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions de 
l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la norma 
UNE-EN 13197, complirà: 
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 
- Marques vials de color vermell: >= classe P4 
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport sobre 
el que s'ha d'aplicar: 
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent, 
d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent. 
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 700.10 
del PG 3 vigent. 
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de complir 
amb les característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de color blanc 
i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
No podrà aplicar-se la marca vial: 
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 
- Quan el paviment estigui humit. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i 
les senyalitzacions auxiliars. 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames 
i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements 
de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de senyalització 
vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim: 
- Identificació del fabricant 
- Dosificacions 
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat 
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix 
l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que especifica la 
norma UNE 135277-1. 
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la declaració 
del contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent informació, d'acord 
amb la norma UNE 135277-1: 
- Fitxa tècnica de cada màquina 
- Requisits associats a cada classe de màquina 
- Identificació dels elements de la màquina 
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada equip, 
s'ha de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a determinar els 
paràmetres d'aplicació d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà acta de 
cada un dels ajustos realitzats. 
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la causa 
de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 
completament seca. 
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment 
o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a l'aplicació d'una 
imprimació o d'un tractament superficial adequat, segons el parer de la DF, per a garantir aquesta 
compatibilitat. 
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En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats 
per al curat del formigó. 
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la marca 
vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat del corresponent 
a la marca vial existent. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions 
alcalines. 
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de 
fer un tractament per a donar-li un grau d'adherència suficient. 
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 d'assecat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la superfície realment 
executada sobre el paviment. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción 
de carreteras. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal 
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las 
marcas viales aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials. 
- Revisió de la data de fabricació dels materials. 
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent informació: 
     - Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits. 
     - Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació. 
     - Tipus i dimensions de la marca vial. 
     - Localització i referència sobre el paviment de les marques vials. 
     - Data de posada en obra. 
     - Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball. 
     - Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de la marca 
vial aplicada. 
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades. 
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de la 
maquinària. 
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions es 
realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits: 
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- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 3 
vigent. 
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de l'obra. 
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions especificades. 
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%. 
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls 
periòdics de les marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits especificats. 
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes: 
- Mètode d'assaig puntual: 
     - Es realitzarà amb equips portàtils. 
     - Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, incloent, 
com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
- Mètode d'assaig continu: 
     - Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436. 
     - Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
     - La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques 
addicionals. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de garantia 
podrà sol·licitar la realització de comprovacions de les característiques de les marques vials en 
qualsevol moment i tantes vegades com consideri oportú. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits 
de comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors 
blanc, negre i vermell respectivament. 
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 
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FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
FBB1 -  SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBB11251. 
 
 
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 d'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: 
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- 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 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. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 
     - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades 
cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats. 
     - Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l'apartat de control de materials 
(S). 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als indicats en l'apartat de 
control de materials (nivell 4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
FBB2 -  SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBB21401. 
 
 
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 d'informació 
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 d'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. 
 
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 FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, 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. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 
     - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i 
colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 
20unitats. 
     - Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats 
en l'apartat de control de materials (S). 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es 
corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
FBBZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBBZ1220. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
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  
- Col·locat soldat.  
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  
Col·locat soldat: 
- Replanteig 
- Soldat a la placa base  
CONDICIONS GENERALS:  
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig 
aprovades per la DF.  
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, excepte en el cas de pòrtics 
en que l'alçada mínima ha de ser l'especificada com a gàlib a la DT o, en el seu defecte, la que 
indiqui la DF.  
En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop instal·lat, 
ha de quedar tancat de manera que s'impedeixi l'entrada d'agents agressius en el interior. La tapa 
ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del galvanitzat.  
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que 
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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 d'1 kN aplicats al centre de 
gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 kN/m2.  
Les perforacions del suport per a l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la 
posició correcta.  
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 
Els suports amb corredissa telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls 
fàcilment, sense produir esforços al conjunt. 
En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de 
diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides d'ancoratge 
galvanitzades i cargols d'alumini. 
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 5 cm  
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm  
- Verticalitat:  ± 1°  
COL·LOCAT CLAVAT:  
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la DT.  
COL·LOCAT FORMIGONAT:  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció.  
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una resistència 
de 3 N/mm2.  
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm  
Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck N/mm2 
Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm 
Recobriment del suport:  >= 10 cm  
COL·LOCAT SOLDAT:  
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil.  
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 10 
mm.  
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc.  
La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat objecte 
d'arrencada, trencament o deformació per l'acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb caràcter 
permanent i conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3 anys contats des 
de la data de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data d'instal·lació.  
 
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 DF.  
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 no és treient-lo i tornant-lo 
a clavar.  
COL·LOCAT FORMIGONAT:  
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.  
COL·LOCAT SOLDAT:  
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament.  
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 5°C.  
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de qualitat 
estructural bàsica.  
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix.  
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures, i s'ha de 
tenir cura que quedin ben seques.  
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar l'escòria 
per mitjà de piqueta i raspall.  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 
l'UNE-EN 287-1.  
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 
l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 
640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de 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.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 

manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.  
- Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD5A -  Familia D5A 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5A1705. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant 
- Col·locació del tub inclòs el reblert de material fitrant 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Inclòs el reblert de material filtrant: 
- Comprovació del llit de recolzament 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb material filtrant 
Sense incloure el reblert de material filtrant: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació dels tubs 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria adequada 
a les característiques del terreny i del tub. 
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. 
Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit 
al projecte per a cada tram i seguir les alineacions indicades en la DT. 
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre. 
El drenatge acabat ha de funcionar correctament. 
El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall. 
Fletxa màxima dels tubs rectes:  <= 1 cm/m 
Pendent:  >= 0,5% 
Amplària de la rasa:  Diàmetre nominal + 45 cm 
Penetració de tubs en pericons i pous:  >= 1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Pendent <= 4%:  ± 0,25% 
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- Pendent > 4%:  ± 0,50% 
- Rasants:  ± 20 mm 
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant. 
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material circumdant. 
Cavalcaments de les làmines de polipropilè:  >= 30 cm 
Gruix màxim de les tongades de material filtrant:  30 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor de les capes de material filtrant:  ± 20 mm/m 
- Nivells de les capes de material filtrant:  ± 30 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, vigilarà el 
posterior replè de la rasa, en especial la compactació directament als tubs. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual 
compacitat. S'eliminaran els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
No s'ha d'iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la DF. 
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin deteriorats. 
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs. 
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa. 
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades. 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar 
el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos 
estrany a l'interior dels tubs. 
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF. 
Per sobre del tub, fins l'alçada especificada a la DT, o indicada per la DF (mínim 25 cm), s'ha 
de col·locar un rebliment de grava D 20-40, embolicat amb un filtre geotèxtil 100-150 g/m2. 
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir a la col·locació del geotèxtil i al rebliment 
amb material filtrant. 
El geotèxtil ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser imputrescible i compatible 
amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. Les làmines del geotèxtil no han de cavalcar 
entre elles, i un cop col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
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. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material filtrant a la intempèrie. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades successives 
amb un grau de compactació >= 75% del P.N. 
La geometria del replè ha de ser la indicada a la DT. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques, i el gruix ha de ser uniforme. 
Les tongades tindran una superfície convexa, amb pendent transversal compresa entre el 2% i 5%. 
No s'ha d'estendre'n cap fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 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. Les tongades de cada costat del tub s'han d'estendre de forma simètrica. 
Al final de la compactació, ha de donar-se unes passades sense aplicar-hi vibració. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C. 
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir moviments 
dels tubs. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de 
material filtrant. 
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa 
amb material filtrant. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
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para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial 
de la Instrucción de Carreteras. 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies 
d'execució, en especial en referència a les pendents. 
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes. 
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara unions 
amb pous i arquetes. 
- Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537) 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament 
de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega 
si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a més, el 
contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD5H -  Familia D5H 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5H8AC8. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor o sense i reixa, 
sobre solera de formigó. 
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 dels mòduls prefabricats 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó lateral de la caixa 
- Col·locació de les reixes 
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. 
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El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
- Aplomat total:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
 
 
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, sense pluja. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD5J -  Familia D5J 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5J4F08. 
 
Plec de condicions 
 
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 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
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en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
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. 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral: 
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit 
a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense 
fissures, forats o altres defectes. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 
ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit 
a la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
CAIXA DE MAÓ: 
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Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que l'han de rebre. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
EMBORNALS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial 
de la Instrucción de Carreteras. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD5Z -  Familia D5Z 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5Z9CC4. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó 
- Filtre per a bonera sifònica 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
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d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
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 CRITERI D'AMIDAMENT 
 
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDB2 -  Familia DB2 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDB27429. 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Solera de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas 
- Cura del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la mitja 
canya, ha de quedar plana. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com 
disgregacions o buits a la massa. 
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
SOLERA DE FORMIGÓ: 
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar una mitja 
canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que el tub de 
la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a l'alçària de mig tub. 
Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral: 
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
- Planor:  ± 10 mm/m 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de 
manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDD -  PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDDZR002,FDDZ5DD4,FDD15229. 
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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 ceràmics 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  
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'ha d'anar 
reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.  
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment.  
La superfície interior ha de ser llisa i estanca.  
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció.  
Toleràncies d'execució:  
- Secció interior del pou:  ± 50 mm  
- Aplomat total:  ± 10 mm  
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades 
a sobre d'un element resistent.  
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.  
PARET DE MAÓ:  
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.  
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit 
a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland.  
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de 
ser polsegós.  
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm  
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m  
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm  
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:  
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit 
a la paret.  
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm  
BASTIMENT I TAPA:  
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, 
anivellades prèviament amb morter.  
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de 
les parets del pou.  
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments 
que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada 
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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.  
Han d'estar alineats verticalment.  
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  
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill):  
- Deformació sota càrrega:  = 5 mm 
- Deformació remanent:  = 1 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN  
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble):  
- Deformació sota càrrega:  = 10 mm 
- Deformació remanent:  = 2 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm  
 
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.  
 
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.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Seguiment del procés de col·locació.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 1917), 
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sempre que es canviï de procedència.  
- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons col·locats.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de totes les peces col·locades  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDD -  PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
FDD1 -  Familia DD1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDD15229. 
 
Plec de condicions 
 
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 ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, 
esquerdejat exterior 
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
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 
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'ha d'anar 
reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 
Toleràncies d'execució: 
- Secció interior del pou:  ± 50 mm 
- Aplomat total:  ± 10 mm 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades 
a sobre d'un element resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 
PARET DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit 
a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 
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El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de 
ser polsegós. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit 
a la paret. 
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
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). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDD -  PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
FDDZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDDZR002,FDDZ5DD4. 
 
Plec de condicions 
 
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 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 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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 
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 
 
 
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. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS 
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FDG5 -  Familia DG5 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDG51311,FDG52437. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de fibrociment 
NT i PVC, col·locats en una rasa i recoberts. 
S'han considerat els reblerts de rasa següents: 
- Reblert de la rasa amb terres 
- Reblert de la rasa amb formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades. 
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes:  < 25% 
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul 
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits 
a la massa. 
Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució 
de junts i reblert de rasa. 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja. 
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de 
reblert. 
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat. 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha de 
fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
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FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDGZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDGZU010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, 
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda 
- Col·locació de la banda  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que senyalitza.  
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa.  
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal·lació, d'acord 
amb les instruccions i normativa de la companyia titular del servei.  
Cavalcaments:  >= 20 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques.  
La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el nivell.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual.  
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària executat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK2 -  Familia DK2 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK262B7. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, 
i reblert lateral amb terres. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó de formigó prefabricat: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 
- Formació de forats per a connexionat tubs 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
- Acoblament dels tubs  
- Reblert lateral amb terres  
- Col·locació de la tapa en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
PERICONS PREFABRICATS: 
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran 
les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material. 
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
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PERICONS PREFABRICATS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDKZ -  Familia DKZ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDKZH9C4,FDKZ3154. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
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 
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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 CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FFB2 -  Familia FB2 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FFB28355,FFB27355. 
 
Plec de condicions 
 
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 baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de 
servei fins a 40°C 
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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: 
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 
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. 
Ha d'estar feta la prova de pressió. 
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. 
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. 
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 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: 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  227 
 

La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu 
damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes 
que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions 
i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat 
en el seu plec de condicions. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, 
la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment 
sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant 
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la 
pressió adequada per a fer la unió. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar 
les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 
defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta 
manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements 
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, 
etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos 
a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant 
el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la 
rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma 
que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
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m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material 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 destini. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant: 
     - Suportació 
     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació 
     - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments 
     - Distància a altres elements i conduccions. 
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica  
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 
quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de 
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 
amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG31 -  Familia G31 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG319554. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i 
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) 
i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) 
+ mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de 
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poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat superficialment 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal o safata 
- Col·locat aeri 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi 
tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 
instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismos 
elèctrics. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats 
pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, 
a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores 
de forma que no en surti perjudicada la coberta. 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les 
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents 
a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport 
amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, 
es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 
3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si 
l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar 
el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir. 
COL·LOCACIÓ AÈRIA: 
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. 
En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador 
per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per 
tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat 
hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui 
en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes. 
COL·LOCAT EN TUBS: 
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del 
paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una 
caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb 
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premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment 
gran per evitar embussaments dels cables. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la 
bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per 
tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina 
estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen 
les peces de suport. 
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran 
per tal de que no hi entri aigua. 
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments 
superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa 
serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí 
on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que 
no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst 
per a les connexions. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i 
senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 
modificades el seu recorregut respecte projecte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FGD1122E. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.  
S'han considerat els elements següents:  
- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada  
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i connexionat  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.  
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de 
proves d'inspecció i control.  
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits 
de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc.  
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma 
que s'evitin els efectes electroquímics.  
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.  
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, 
igual a la seva longitud.  
PLACA:  
En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m.  
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable 
per a la humectació periòdica del pou de terra.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 50 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 

existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.  
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra.  
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  
- Mesures de resistència de terra.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència 
adequada.  
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHM -  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHM1ZA11,FHM1ZA12. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components 
acoblats a aquests.  
S'han considerat els elements següents:  
- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó  
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 

2,5 m de sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, col·locat sobre dau de formigó.  
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer 

troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat amb platina 
i cargols.  

- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària, acoblada 
amb brida o amb platina a tub d'acer.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Suports verticals, ancorats al paviment:  
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa  
Braç mural:  
- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa  
Creueta:  
- Muntatge, fixació i anivellament  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
SUPORTS VERTICALS:  
S'ha d'instal·lar en posició vertical.  
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.  
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles.  
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per l'UNE 72-402.  
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m  



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  233 
 

- Posició:  ± 50 mm  
BRAÇ MURAL:  
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns.  
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles.  
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  
CREUETA:  
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una 
brida(brida).  
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta.  
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la mateixa.  
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de taladres 
de diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
SUPORTS VERTICALS:  
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.  
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 
5 m.  
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la 
nit.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
SUPORTS VERTICALS:  
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.  
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos 
de alumbrado de acero.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHM -  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
FHM1 -  Familia HM1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHM1ZA11,FHM1ZA12. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components 
acoblats a aquests. 
S'han considerat els elements següents: 
- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  234 
 

Suports verticals, ancorats al paviment: 
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
SUPORTS VERTICALS: 
S'ha d'instal·lar en posició vertical. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles. 
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per l'UNE 72-402. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
- Posició:  ± 50 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
SUPORTS VERTICALS: 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 
5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la 
nit. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
SUPORTS VERTICALS: 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones. 
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos 
de alumbrado de acero. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
FHN1 -  LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES LED 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHN1ZA13,FHN1ZA14. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Llum led simètric i llum led asimètric per a vials, col·locat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  235 
 

- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) 
i la lluminària.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del 
llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.  
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades 
al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.  
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado 
público.  
UNE-EN 60238:2006 Portalámparas con rosca Edison.  
LLUMS D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR SUPERIORS A 1 kW  
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses 

i l'equilibrat de fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'il·luminació  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  
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Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució.  
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHT -  ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ D'INSTAL.ACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHT1 -  FOTOCONTROLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHT11132. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de cadmi, del tipus 1 o 2, per a 125 o 220 
v de tensió, de 2 a 150 lux de sensibilitat, fixat a la paret.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades  
- 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.  
Ha d'anar fixat sòlidament al seu suport mitjançant tacs i cargols.  
Ha d'estar connectat al circuit de control mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.  
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol 
als borns d'entrada.  
Ha de quedar amb totes les connexions fetes i en condicions de funcionament.  
S'ha de tenir cura que no hi pugui haver cap element al seu voltant que pugui enfosquir-lo o punt 
de llum que li doni llum directament.  
Ha de quedar en posició vertical amb el sensor cap amunt.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Abans de la connexió elèctrica s'ha de comprovar si les tensions d'alimentació i control són les 
correctes.  
S'ha de manipular sempre per la part inferior del cos.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FJ -  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
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FJS -  EQUIPS PER A REG 
 
FJS5 -  Familia JS5 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJS5ZA01,FJS517A1,FJS5A765. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements emissors d'aigua de baix cabal, en zones enjardinades, acoblats o integrats en canonades 
soterrades, per configurar sistemes de reg localitzat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Canonada cega per a integrar degoters 
- Canonades amb degoters autocomepensats integrats 
- Anelles de tub amb degoters per a reg d'escocells 
- Degoters per a integrar en un tub cec 
- Vàlvules antidrenants col·locades a les canonades de degoters 
- Vàlvules de rentat 
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 CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TUBS AMB GOTERS INTEGRATS O PER A INSERIR: 
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 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FJ -  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJS -  EQUIPS PER A REG 
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FJSA -  PROGRAMADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJSAWA07,FJSAWA06. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements electrònics per al control automatitzat de xarxes de reg, com ara programadors i els seus 
accessoris, descodificadors, consoles de control remot per als programadors, etc.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació del element a la seva base o suport 
- Connexió del cable d'alimentació elèctrica i de les sortides de senyal, si es el cas 
- Programació de les operacions de riego 
- Verificació del funcionament  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició dels aparells serà la indicada a la DT, o ens el seu defecte la que indiqui la DF, amb 
la verificació de que es respectem els graus de protecció elèctrica de l'aparell. 
El lloc d'instal·lació ha de ser accessible per al manteniment i programació. La porta de protecció 
de la caixa de l'aparell s'ha de poder obrir completament. L'alçada dels elements programables ha 
de ser entre 0,8 i 1,5 m del terra. 
Els cables de comandament de les electrovàlvules, dels descodificadors i dels sensors han d'estar 
connectats a la regleta del programador o descodificador utilitzant els mecanismes de pressió de 
l'aparell, sense que restin cables nus al descobert. 
Ha d'estar feta la programació de les operacions de reg.  
Ha d'estar feta la prova de servei.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El conjunt d'aparells del sistema de control de reg s'han d'instal·lar d'acord amb les instruccions 
del fabricant. Si els parells no son tots del mateix fabricant, s'ha de garantir que son compatibles 
entre ells. 
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, abans d'instal·lar-lo. 
La connexió amb la xarxa elèctrica es farà sense tensió a la xarxa. 
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: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002  
* NTJ 01I:2002 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Diseño y proyecto de los espacios 
verdes. Recomendaciones de proyecto de infraestructuras de riego.  
* NTJ 04R-1:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Infraestructuras básicas de 
espacios verdes. Instalaciones de sistemas de riego: Riegos aéreos por aspersión y por difusión.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FJ -  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJS -  EQUIPS PER A REG 
 
FJSD -  PERICONS PER A INSTAL·LACIONS DE REG 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJSDZA02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pericons prefabricats o fets in situ per a allotjar components de les instal·lacions de reg.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la partida d'obra 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la grava de la solera 
- Formació de forats per a l'entrada dels tubs, si és el cas 
- Reblert lateral amb terres  
- Col·locació de la tapa en el seu cas 
- Comprovació de la partida d'obra executada 
- Retirada de la obra dels retalls de tubs, restes d'embalatges, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de la solera:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material.  
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ1 -  BANCS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ11ZA01,FQ11ZA02,FQ13ZA01,FQ13ZA02,FQ13ZA03. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bancs col·locats a l'exterior. 
S'han considerat els tipus de bancs següents: 
- Bancs de fusta 
- Bancs metàl·lics 
- Bancs de pedra artificial 
- Bancs de pedra natural 
- Bancs de materials plàstics 
S'han considerat els sistemes de col·locació següents: 
- Ancorats amb daus de formigó 
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques 
- Recolzats sobre el paviment 
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- Encastats al parament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 
- Ancoratge del banc, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la 
corrosió. 
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària del seient:  ± 20 mm 
- Horitzontalitat:  ± 10 mm 
 
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm 
Nombre de daus:  4 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ1 -  BANCS 
 
FQ11 -  Familia Q11 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ11ZA01,FQ11ZA02. 
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Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bancs col·locats a l'exterior. 
S'han considerat els tipus de bancs següents: 
- Bancs de fusta 
- Bancs metàl·lics 
- Bancs de pedra artificial 
- Bancs de pedra natural 
- Bancs de materials plàstics 
S'han considerat els sistemes de col·locació següents: 
- Ancorats amb daus de formigó 
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques 
- Recolzats sobre el paviment 
- Encastats al parament 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 
- Ancoratge del banc, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la 
corrosió. 
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària del seient:  ± 20 mm 
- Horitzontalitat:  ± 10 mm 
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm 
Nombre de daus:  4 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ2 -  PAPERERES 
 
FQ21 -  PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ213112. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dau 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 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.  
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Replanteig de la ubicació.  
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual dels elements col·locats.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  ARBRE 
 
FR2 -  CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL 
 
FR26 -  FRESATGE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR26ZA06. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions de fresatge del terreny.  
S'han considerat els mitjans següents:  
- Mitjans manuals  
- Tractor  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fresatge del terreny 
- Protecció del terreny fresat  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar fresada el 100% de la superfície indicada a la DT.  
La porositat ha de ser la indicada a la DT i, en el seu defecte, superior al 60% amb una relació 
equilibrada entre macroporus i microporus.  
El fresatge del terreny s'ha de fer almenys una setmana abans de la plantació, per tal de facilitar 
l'aireació de la terra. Es aconsallable de fer-ho l'any abans, a la tardor.  
No han de restar a la superfície del terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 
5 cm.  
Toleràncies d'execució:  
- Fondària:  15%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d'executar la partida s'ha de comprovar que estan fets els treballs d'esbrossada i neteja 
del terreny i l'espedregament, segons les especificacions de la DT.  
Abans de començar els treballs, s'han de senyalitzar les conduccions soterrades (aigua, gas, 
electricitat, etc.).  
Si s'han d'aportar condicionants químics i/o biològics al terreny, s'ha de fer abans o a la vegada 
que s'executa la partida.  
En cas d'imprevistos (olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han d'aturar els treballs i 
avisar a la DF.  
S'ha d'evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny.  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  ARBRE 
 
FR2 -  CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL 
 
FR2B -  ACABAT DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR2BZA07. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per a l'acabat del terreny.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Anivellament i repassada del terreny 
- Rasclada 
- Compactació  
S'han considerat els mitjans següents:  
- Mitjans manuals  
- Motocultor  
- Corró manual  
- Minicarregadora  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En l'anivellament i repassada del terreny:  
- Comprovació i preparació de la superfície existent 
- Anivellament i repassada definitius del terreny  
En la rasclada:  
- Comprovació i preparació de la superfície existent 
- Rasclada del terreny  
En la compactació:  
- Comprovació i preparació de la superfície existent 
- Compactació superficial del terreny  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha de tenir els pendents adequats per evacuar les aigües superficials. No 
han de restar bosses còncaves.  
La rasclada s'ha de fer a tota la superfície, i amb les característiques indicades a la DT.  
Quan es realitzi una compactació, el terreny ha de restar pla i amb la capa superficial compactada.  
ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY:  
Manipulació de les terres existents per tal de donar-lis la configuració i acabat superficial 
indicats a la DT.  
No han de quedar en el terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 1,5 cm si l'acabat 
és per gespa i 3 cm per altres acabats.  
MITJANS MANUALS:  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Pendent mínim:  ± 1%  
MITJANS MECÀNICS:  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 20 mm  
- Planor:  ± 10 mm/2 m  
- Pendent mínim:  ± 1%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.  
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Per a realitzar l'anivellament i la repassada del terreny, prèviament han d'estar fets els treballs 
d'anivellament general i acondicionament del terreny per aconseguir les cotes fixades a la DT.  
La rasclada del terreny s'ha de realitzar preferentment a final de l'estiu i abans de realitzar 
qualsevol tractament superficial o d'adobat.  
COMPACTACIÓ:  
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= 1 
mm.  
Si al fer les primeres passades es produeixen defectes d'anivellament, s'han de corregir abans de 
continuar.  
El nombre de passades ha de ser el que determini la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  ARBRE 
 
FR3 -  CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 
 
FR34 -  Familia R34 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR34ZA05. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Esmena del sòl per incorporar compost (matèria orgànica tractada per aconseguir unes condicions 
determinades). 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Aportació de l'esmena 
- Estesa de l'esmena sobre el sòl 
- Fresatge del terreny 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aportació i l'estesa han de ser uniformes sobre la totalitat de la superfície i amb la proporció 
indicades a la DT. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d'estendre l'esmena, la DF ha de donar la seva aprovació. 
Abans d'estendre el compost cal que s'hagi cultivat la terra a una fondària de 300 a 900 mm, en 
passades en dues direccions obliqües, s'hagi anivellat la superfície deixant-la entre 25 i 75 mm 
per sota del nivell definitiu, i s'han de treure les pedres més grans de 25 mm. 
El repartiment s'ha de fer amb passades creuades i de forma uniforme a tota la superfície. 
El compost abans del fresatge ha de cobrir uniformement tota la superfície de l'àrea tractada, amb 
un gruix de 25 a 75 mm, en funció de la dosificació aplicada. 
El fresatge ha d'incorporar el compost fins una fondària mínima de 200 mm en àrees que hagin de 
ser sembrades, i de 300 mm en les que hagin de ser plantades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTJ 05C:2006 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Terres i productes nutrients. 
Composts: Qualitat i aplicació en espais verds. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  ARBRE 
 
FR3 -  CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 
 
FR3A -  INCORPORACIÓ D'ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR3AZA04. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per al condicionament del sòl amb adobs minerals.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Adobs sòlids de fons d'alliberament ràpid  
- Adobs sòlids de fons d'alliberament lent  
- Adobs d'alliberament lent o molt lent a base de polímers orgànics hidroabsorbents, fertilitzants, 

oligoelements, estimulants del creixement i roca volcànica  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Aportació i estesa d'adob amb mitjans mecànics o amb mitjans manuals segons indiqui la unitat 

d'obra  
CONDICIONS GENERALS:  
La formulació del adob ha serà la que determini la DF en funció de les característiques del terreny, 
el tipus de plantacions i l'època de realització de les feines.  
L'aportació i l'estesa han de ser uniformes sobre la totalitat de la superfície i amb la proporció 
indicades a la DT.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d'estendre l'adob la DF ha de donar la seva aprovació.  
La DF, en cada cas, ha de triar la forma d'aplicació més correcte per tal d'evitar el deteriorament 
del producte aplicat.  
L'adob sòlid de fons s'ha d'aportar directament al sòl, abans o a la vegada que les feines de 
condicionament físic del terreny.  
L'aplicació de l'adob s'ha de fer amb el terra lleugerament humit.  
S'ha de fer el repartiment amb passades creuades i de forma uniforme a tota la superfície.  
Després d'haver adobat el terreny s'ha de llaurar el terreny i s'ha de regar. Aquestes operacions 
no estan incloses a la unitat d'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
La unitat d'obra no inclou les feines de llaurat ni reg necessàries.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  ARBRE 
 
FR3 -  CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 
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FR3P -  APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR3PZA03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.  
S'han considerat els materials següents:  
- Terra vegetal 
- Escorça de pi 
- Torba rossa 
- Sorra 
- Grava de pedrera 
- Grava de riu 
- Grava volcànica  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Aportació del material corrector 
- Incorporació al terreny del material corrector  
CONDICIONS GENERALS:  
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat 
existent, si és el cas.  
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.  
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males 
herbes.  
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar 
l'aigua superficial.  
Toleràncies d'execució:  
- Anivellament:  ± 3 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir danys 
a les plantacions existents.  
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.  
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per 
a l'evacuació de l'aigua superficial.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:  
- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la seva 

estesa. 
- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  ARBRE 
 
FR3 -  CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 
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FR3S -  Familia R3S 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR3SZA03. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operació consistent en estendre una capa de material orgànic o inorgànic sobre la superfície 
enjardinada. 
Els objectius principals de l'encoixinament son: 
- Optimització de l'ús de l'aigua 
- Control de les males herbes 
- Protecció de la capa superficial d'arrels i sòl 
Com a objectius secundaris pot interessar algun d'aquests: 
- Millora de les característiques del sòl 
- Millora dels aspectes estètics 
- Control de l'erosió 
- Millora dels aspectes relacionats amb el medi ambient 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aportació i l'estesa han de ser uniformes sobre la totalitat de la superfície i amb la proporció 
indicades a la DT. 
L'encoixinament ha de restar separat del coll de les arrels de les plantes, de 7,5 a 15 cm en arbustos 
i arbres joves, i de 20 a 30 cm en arbres desenvolupats. 
Haurà de cobrir como mínim les superfícies indicades en la DT, i com a referència es necessari que 
cobreixi un àrea superior a la irrigada pel degoter de la planta, o un radi superior en 30 cm al 
del pa de terra. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Cal que estiguin fetes totes les operacions de condicionament del sòl abans d'estendre 
l'encoixinament. 
Si hi han males herbes o rebrots d'espècies no desitjades per rizomes o similars, cal eliminar-les. 
S'ha de treballar amb cura que el material no es barregi amb elements existents al sòl, especialment 
si l'objectiu final es aconseguir un efecte estètic. 
Es aconsellable regar abundantment després de l'aportació per assentar el material. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NTJ 05A:2004 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Terres i productes nutrients. 
Encoixinats. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  ARBRE 
 
FR4 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR42482C,FR45E22C,FR4AZA01,FR4AZA02,FR4AZA03,FR4AZA04,FR4AZA05,FR4HZA06,FR4HZA07,FR4HZA08,FR4HZA
09. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- En safates  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 

en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu  
CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.  
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 
espècie i tipus de presentació.  
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 
tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.  
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.  
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.  
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i 
aquest no té protecció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal.  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca.  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne.  
ARBUSTS:  
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts.  
ENFILADISSES:  
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses.  
PALMERES:  
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.  
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  ARBRE 
 
FR4 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
FR42 -  Familia R42 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR42482C. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 
en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 
espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 
tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe. 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  251 
 

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i 
aquest no té protecció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  ARBRE 
 
FR4 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
FR45 -  Familia R45 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR45E22C. 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 
en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 
espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 
tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i 
aquest no té protecció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
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PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  ARBRE 
 
FR4 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
FR4A -  Familia R4A 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR4AZA01,FR4AZA02,FR4AZA03,FR4AZA04,FR4AZA05. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 
en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 
espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 
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tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i 
aquest no té protecció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  ARBRE 
 
FR6 -  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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FR61245A,FR61ZA01,FR66222B,FR66ZA02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals.  
S'han considerat les espècies següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes  
- Palmàcies  
- Arbusts i arbres de petit format  
- Plantes enfiladisses  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- Arbre:  

- Amb l'arrel nua  
- Amb pa de terra  
- En contenidor  

- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa  
- En contenidor  

- Plantes de petit port:  
- En alvèol forestal  
- En test  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:  

- Comprovació i preparació del terreny de plantació 
- Replanteig del clot o rasa de plantació 
- Extracció de les terres 
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
- Plantació de l'espècie vegetal 
- Reblert del clot de plantació 
- Primer reg 
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas  

- Plantes de petit port:  
- Comprovació i preparació de la superfície a plantar 
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
- Plantació de l'espècie vegetal 
- Primer reg  

ARBRES I ARBUSTS:  
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.  
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.  
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.  
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, 
per afavorir l'arrelament.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm  
PLANTES:  
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.  
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal.  
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament 
mullat.  
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de 
camp.  
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua 
de sòl.  
ARBRES I ARBUSTS:  
Fondària mínima de sòl treballat:  
- Arbres: 90 cm  
- Arbusts: 60 cm  
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):  
- Arbres:  60 cm  
- Arbusts:  40 cm  
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació 
possible per afavorir la meteorització del sòl.  
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Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra 
o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.  
Dimensions mínimes del clot de plantació:  
- Arbres:  

- Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra 
- Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra  

- Arbusts:  
- Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm  

Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles.  
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les 
amb mitjans manuals.  
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.  
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.  
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes 
a un abocador autoritzat.  
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:  
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.  
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es 
dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.  
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:  
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna 
del mateix.  
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar 
el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials.  
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable.  
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:  
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar 
i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a 
trencar-lo i retirar-lo.  
PLANTES:  
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar 
l'aireig del sòl.  
Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm  
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes 
dimensions d'aquest.  
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.  
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Treballs de plantació.  
ARBRES:  
* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Tècniques de plantació d'arbres.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  ARBRE 
 
FR6 -  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
FR61 -  Familia R61 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR61245A,FR61ZA01. 
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Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbres planifolis 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Arbre: 
     - Amb l'arrel nua 
     - Amb pa de terra 
     - En contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Arbre, arbust o planta enfiladissa: 
     - Comprovació i preparació del terreny de plantació 
     - Replanteig del clot o rasa de plantació 
     - Extracció de les terres 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Reblert del clot de plantació 
     - Primer reg 
     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas 
ARBRES I ARBUSTS: 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació. 
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver. 
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, 
per afavorir l'arrelament. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal. 
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament 
mullat. 
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de 
camp. 
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua 
de sòl. 
ARBRES I ARBUSTS: 
Fondària mínima de sòl treballat: 
- Arbres: 90 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat): 
- Arbres:  60 cm 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació 
possible per afavorir la meteorització del sòl. 
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra 
o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur. 
Dimensions mínimes del clot de plantació: 
- Arbres: 
     - Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra 
     - Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra 
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles. 
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les 
amb mitjans manuals. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat. 
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes 
a un abocador autoritzat. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. 
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es 
dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
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La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna 
del mateix. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar 
el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials. 
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar 
i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a 
trencar-lo i retirar-lo. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Treballs de plantació. 
ARBRES: 
* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Tècniques de plantació d'arbres. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  ARBRE 
 
FR6 -  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
FR66 -  PLANTACIÓ D'ARBUSTS I ARBRES DE PETIT FORMAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR66222B,FR66ZA02. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbusts i arbres de petit format 
- Plantes enfiladisses 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
     - En contenidor 
- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa 
     - En contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Arbre, arbust o planta enfiladissa: 
     - Comprovació i preparació del terreny de plantació 
     - Replanteig del clot o rasa de plantació 
     - Extracció de les terres 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Reblert del clot de plantació 
     - Primer reg 
     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas 
ARBRES I ARBUSTS: 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació. 
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver. 
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, 
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per afavorir l'arrelament. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal. 
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament 
mullat. 
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de 
camp. 
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua 
de sòl. 
ARBRES I ARBUSTS: 
Fondària mínima de sòl treballat: 
- Arbusts: 60 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat): 
- Arbusts:  40 cm 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació 
possible per afavorir la meteorització del sòl. 
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra 
o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur. 
Dimensions mínimes del clot de plantació: 
- Arbusts: 
     - Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm 
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles. 
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les 
amb mitjans manuals. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat. 
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes 
a un abocador autoritzat. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar 
i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a 
trencar-lo i retirar-lo. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Treballs de plantació. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  ARBRE 
 
FRE -  OPERACIONS EN PLANTES EXISTENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FRE6ZA01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  260 
 

 
Poda d'espècies vegetals, amb recollida de brancatge i de restes de poda, neteja, càrrega i transport 
fins a abocador autoritzat o planta de compostatge i trituració.  
S'han considerat les podes de les espècies següents:  
- Arbres planifolis o coníferes 
- Palmeres  
S'han considerat els tipus de poda següents: 
- Pinzament 
- Poda de formació 
- Poda de refaldat 
- Poda de neteja o sanejament 
- Poda de seguretat 
- Poda d'aclarida 
- Poda de reducció de capçada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Senyalització i protecció de la superfície de terreny afectada per les operacions de poda 
- Poda de l'espècie vegetal 
- Protecció dels talls en cas necessari 
- Recollida i càrrega sobre camió dels productes vegetals generats per les operacions de poda 
- Transport a planta de compostatge dels residus  
CONDICIONS GENERALS:  
La poda s'ha de realitzar a l'alçària i amb la forma més adient al tipus d'espècie vegetal i la 
seva ubicació, d'acord amb les directrius de la DT o en el seu defecte de la DF.  
El tall s'ha de realitzar en el lloc correcte per tal de possibilitar la millor resposta de la planta 
en quant al creixement i al tancament de la ferida.  
Els talls han de ser nets sense produir esquinçaments.  
PODA D'ARBRES PLANIFOLIS O CONÍFERES:  
S'ha de podar el menor nombre possible de branques per tal de disminuir l'efecte negatiu provocat 
a l'arbre. Els talls han de ser molt petits i sempre llisos i nets.  
L'orientació del tall ha de seguir l'arruga que hi ha entre la branca i el tronc i no l'ha d'afectar. 
No s'han de deixar monyons.  
Les branques de diàmetre gran no s'han de podar, però si a criteri de la DF s'ha de fer, la poda 
ha de seguir la regla dels tres talls per tal d'evitar que l'escorça s'esquinci.  
El tall ha de ser el més curt possible, per damunt i en sentit contrari al borró, i amb pendent 
per a evitar l'estancament de l'aigua.  
S'ha de practicar el tipus de poda més adequat a l'arbre, en funció de si és jove o adult.  
Poda d'arbres joves: 
- Poda de formació del tronc o guia: s'han d'eliminar les branques codominants i les que competeixen 
amb la principal. S'ha de mantenir la tija dominant, que no ha de quedar tallada en cap cas. 
- Poda de formació de l'estructura: s'han d'eliminar les branques mal dirigides per a formar una 
estructura resistent. 
- Poda de refaldada: s'han d'eliminar progressivament les branques més baixes per a elevar la capçada 
del arbre.  
Poda d'arbres adults: 
- Poda de neteja o sanejament: s'ha d'eliminar les branques mortes, malaltes o dèbils. 
- Poda de seguretat: s'han d'eliminar les branques perilloses. 
- Poda d'aclarida: s'han d'eliminar selectivament branques o parts de branques per a reduir la 
densitat de la capçada tot conservant el seu port. 
- Poda de reducció de capçada: s'han d'eliminar selectivament branques o parts de branques per a 
reduir l'alçària i/o l'amplada d'un arbre.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Qualsevol actuació de poda s'ha de fer sota la tutela de la DF.  
Els treballs s'han de fer amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients.  
L'eliminació de branques o fulles de grans dimensions es farà en diferents parts, controlant en 
tot moment la direcció de la caiguda per a evitar danys a tercers.  
No s'han de produir danys ni al propi arbre ni a la resta de vegetació o altres elements per la 
caiguda de les branques.  
Els treballs de poda, especialment quan comportin enfilar-se, han de ser fets per podadors 
qualificats que han de conèixer les necessitats i la biologia de les diferents espècies, així com 
les normes de seguretat.  
S'han de complir tots els requisits de seguretat establerts en altura: arnès de seguretat, eslinga 
d'acer o qualsevol dels equips d'enfilada, preferiblement maquinària d'alçada.  
PODA D'ARBRES PLANIFOLIS O CONÍFERES:  
S'han d'eliminar les branques malaltes, malmeses i mortes, a fi d'impedir la proliferació de fongs 
o similars. Només es justifica l'eliminació de les branques sanes per a facilitar l'aclarida de 
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la capçada i l'entrada de llum i d'aire; també és justificable l'eliminació de branques creuades 
o mal dirigides.  
S'han d'eliminar les branques o els segments de branques que impedeixin assolir la forma i el volum 
desitjat.  
S'ha de realitzar a l'època estacionària del període vegetatiu, sense coincidir amb dies de baixes 
temperatures o risc de gelades.  
La poda s'ha de fer en vàries etapes, començant per les branques secundàries, seguint amb les 
laterals, per a reduir progressivament el pes i evitar que la branca es trenqui i faci malbé el 
tronc.  
La secció final per tallar ha de medir menys de 60 cm de llarg i el tall s'ha de fer arran de tronc.  
Els talls s'han de començar de baix cap amunt fins un terç de la secció, i s'ha d'acabar dalt fins 
a trobar el primer tall.  
Si cal, es retallaran les vores de la ferida per a facilitar la formació de teixit protector.  
PODA DE PALMERES:  
S'han de tallar i treure les fulles i/o fruits que presenten perill de caiguda, o per a millorar 
l'aspecte estètic del lloc on es troben o bé per a adequar-les a les necessitats d'ús de l'espai 
on es desenvolupen.  
Les fulles velles s'han de suprimir sense tallar-les arran de l'estípit, conservant les tabales 
(beina i una porció de pecíol) que hi estan fortament adherides i eliminant les que se'n desprenen 
fàcilment. La distància del tall de poda al tronc ha de ser uniforme.   
En cas de palmeres molt joves, el tractament ha de seguir la pauta següent: 
- Retoc de les tabales velles si estan descompostes. 
- Eliminació de fulles mortes, inflorescències, infructescències, etc. 
- Reducció d'un terç de les fulles verdes que molestin en comptes d'eliminar-les totalment. 
- Lligada de les fulles sense estrènyer-les massa o instal·lació d'un trípode telescòpic que les 
suporti.  
L'esporga de la palmera també pot implicar l'eliminació de fillols en les espècies que són 
prolífiques a generar-los, sempre que la DF així ho indiqui.  
Qualsevol operació d'esporga s'ha de fer en l'època adequada, d'acord amb el lloc on es troben 
situades. 
En les àrees de clima tropical o subtropical la poda es pot realitzar en qualsevol època de l'any. 
En les àrees de clima temperat, en qualsevol època, fora del període de glaçades. 
En les àrees de clima fred, durant els mesos d'estiu.  
Si la poda implica una eliminació de fulles verdes, és aconsellable efectuar-la durant els mesos 
d'estiu. Les fulles seques no es poden eliminar durant els mesos freds.   
També és aconsellable realitzar la poda després de formar-se les inflorescències, per a 
eliminar-les, de manera que no es produeixin infructescències que podrien ocasionar problemes 
(brutícia dels espais, excessiu pes davant de tempestes o ventades, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTJ 14B:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Mantenimiento y conservación de los 
espacios verdes. Mantenimiento de palmeras.  
* NTJ 14C-2:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Mantenimiento y conservación de 
los espacios verdes. Mantenimiento del arbolado: poda.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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G -  Tipus G 
 
G219 -  Familia 219 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G219Q200. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona 
afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes. 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G7J1 -  Familia 7J1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G7J1AUV0. 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de junt de dilatació o treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Formació de junt de dilatació o de treball en peces formigonades "in situ" 
S'han considerat per a junts en peces formigonades "in situ" els elements següents: 
- Junts de dilatació intern: 
     - Perfil elastomèric d'ànima circular 
     - Perfil de PVC d'ànima oval, quadrada o omega 
     - Placa de poliestirè expandit 
- Junts de dilatació externs: 
     - Perfil elastomèric o de PVC d'ànima quadrada 
     - Perfil de PVC amb forma d'U 
     - Perfil d'alumini i junt elastomèric ancorat al cèrcol 
- Junts de treball interns o externs amb perfil elastomèric o de PVC d'anima plana 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Junt amb perfil: 
- Col·locació del perfil en l'element per formigonar 
- Execució de les unions entre perfils 
Junt amb placa: 
- Col·locació de la placa en l'element per formigonar 
CONDICIONS GENERALS: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Coincidència eix perfil - eix junt:  ± 2 mm 
- Amplària del junt de dilatació:  + 3 mm 
JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU": 
La seva situació dins la peça formigonada ha de ser la prevista. 
En el cas del perfil col·locat formant ranura oberta a l'exterior, aquest ha de quedar enrasat 
superficialment amb el formigó per la cara prevista. 
El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definida en la DT o, a manca d'aquesta, l'especificada 
per la DF. 
Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil o la placa de poliestirè. 
JUNT AMB PERFIL: 
L'eix del perfil ha de coincidir amb l'eix del junt. 
El conjunt del junt acabat ha de ser estanc. 
La resistència de les unions entre perfils no ha de ser menor que la de la resta del perfil. 
JUNT AMB PLACA: 
Ha de quedar dins del junt, enrasada superficialment amb el formigó per la cara prevista. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
JUNT AMB PERFIL: 
Ha de quedar lligat pels extrems a l'armadura de l'element per formigonar. Les disposicions de 
lligada i d'encofratge han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el 
formigonament. 
Les unions entre perfils elastomèrics s'han de fer per vulcanització, amb aplicació de l'elastòmer 
cru vulcanitzat per calor i pressió. 
Les unions entre perfils de PVC s'han de fer per fusió en calent i pressió dels extrems que s'han 
d'unir. 
Només s'han de fer a l'obra les unions que, pel procés d'execució, el muntatge o el transport, no 
puguin ser fetes a la fàbrica. 
JUNT AMB PLACA: 
No hi han condicions específiques del procés d'execució. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
FORMACIO DE CAIXETI, JUNT AMB BARRES D'ACER I JUNT AMB PERFIL: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
JUNT AMB PLACA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU": 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN JUNT AMB PERFIL : 
- Inspecció de l'encofrat en la zona on es disposi el junt d'estanqueïtat 
- Control del procés de formigonat entre zones amb presència de junts. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN JUNT AMB PERFIL: 
- Verificació de l'estanquitat del junt col·locat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN JUNT AMB PERFIL: 
El control està basat en l'experiència del inspector que supervisi el procés. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN JUNT AMB PERFIL: 
No s'autoritzarà el formigonat de l'element si la col·locació dels junts no és conforme a les 
condicions indicades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GQ -  EQUIPAMENTS 
 
GQB -  EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA 
 
GQBA -  PROTECCIONS D'ARBRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GQBAZA02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Protecció d'arbres amb dues peces unides per cargols Allen.  
S'han considerat els materials següents:  
- Platines verticals d'acer pintat  
- Planxa desplegada d'acer galvanitzat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació de les peces de protecció 
- Unió de les peces 
- Fixació del protector  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El tutor ha de quedar vertical, el més centrat possible amb el tronc de l'arbre, evitant el contacte 
amb aquest.  
La unió entre tutor i arbre ha de ser flexible i no abrasiva.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 20 mm  
- Ressalt entre els dos elements del protector:  + 1,5 mm  
  
PLANXA DESPLEGADA:  
Ha d'estar fixat per l'angular inferior a la tapa de l'escocell mitjançant cargols i femelles.  
El diàmetre exterior de les platines de fixació del protector ha de ser superior al diàmetre de 
la tapa de l'escocell.  
Diàmetre protector respecte la tapa de l'escocell:  >= 0,5 cm  
  
PLATINES VERTICALS:  
Ha d'anar clavat al terra de l'escocell.  
Llargària de fixació al terra:  >= 20 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària de fixació al terra:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El tutor s'ha de col·locar en el moment de la plantació, tenint cura de no trencar les arrels, ni 
desfer el pa de terra.  
No s'ha de fer mal a l'arbre ni produir deformacions al tutor durant el procés d'execució.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GR41 -  Familia R41 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GR41252C. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 
en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 
espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 
tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i 
aquest no té protecció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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K -  Tipus K 
 
K219 -  Familia 219 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K219CC13. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat 
a un abocador. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 
- Material sintètic i capa d'anivellació 
- Terratzo i capa de sorra 
- Solera de formigó 
- Esglaó 
- Revestiment d'esglaó 
- Recrescut de morter de ciment 
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de runa sobre camió 
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 
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No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui 
destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: 
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està 
col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes. 
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o 
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA: 
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). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K225 -  Familia 225 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2255P70. 
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Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, 
forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de 
correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert. 
S'han considerat els tipus següents: 
- 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: 
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 
- Compactació de les terres o sorres 
Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels nivells 
- Aportació del material 
- Reblert i estesa per tongades succesives 
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES: 
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una 
plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els 
mitjans que s'utilitzin. 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE: 
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final. 
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. 
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al 
dels terrenys adjacents al seu mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la 
DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions 
generals ha de complir: 
- Mida del granulat:  <= 76 mm 
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5% 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a: 
- 0°C en reblert o estesa de grava 
- 2°C en terraplenat amb terres adequades 
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments. 
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora 
de granota). 
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o 
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es 
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tracti de terres. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K24A -  Familia 24A 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K24A3237. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Transport de materials amb camió al lloc d'aplec, per a ser reparats o emmagatzemats provisionalment, 
inclòs el temps d'espera per ala seva càrrega i descàrrega manual. 
CONDICIONS GENERALS: 
Les àrees d'aplec han de ser les que defineixi la DF. 
La descàrrega s'ha de fer al lloc i amb l'ordre indicats. 
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. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
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. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum aparent realment carregat al camió 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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M -  Tipus M 
 
M9H1 -  Familia 9H1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
M9H113NA. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reposició de paviment de mescla bituminosa col·locada a temperatura superior a la de l'ambient. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del reg d'adherència 
- Col·locació de la mescla bituminosa 
- Compactació de la mescla bituminosa 
- Execució de juntes de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense 
lligant. 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
La superfície reparada ha de quedar ben adherida al suport i ha de mantenir la planor i el pendent 
del paviment circundant. 
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 Marshall (NLT-159). 
Un cop acabats els treballs, la superfície ha de quedar neta de restes de material. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa base:  >= 80% del gruix teòric 
- Gruix del conjunt:  >= 90% del gruix teòric 
- Planor de la capa de rodadura:  ± 5 mm/3 m 
- Planor de les altres capes:  ± 8 mm/3 m 
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
- Regularitat superficial de la capa de rodadura:  <= 5 dm2/hm 
- Regularitat superficial de les altres capes:  <= 10 dm2/hm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 
de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
Els treballs s'han de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre les capes 
del paviment circundant. 
Abans d'estendre el reg, s'han d'eliminar els excessos de betum del paviment bituminós antic i s'han 
de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses. 
En una segona aplicació es pot rectificar afegint lligant on falti o absorbint l'excés estenent 
una dotació de sorra capaç d'absorbir el lligant. 
El granulat ha de ser de sorra natural procedent de piconat o mescla de granulats. Ha de passar, 
en la seva totalitat, pel tamís 5 mm (UNE 7-050). 
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 
La temperatura d'aplicació del lligant ha de ser la corresponent a una viscositat de 20 a 100 segons 
Saybolt Furol. 
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una 
vegada aplicat el reg. 
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant. 
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir restes 
de fluidificants o aigua a la superfície. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la 
major continuïtat possible. 
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de 
piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior. 
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Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua 
sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la DF. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la fórmula 
de treball. 
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui suportar una càrrega. 
S'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les possibles 
irregularitats s'han de corregir manualment. 
S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 
Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherència. 
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats i 
calents, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals de les capes de 
rodadura s'han de piconar transversalment. 
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, a la 
temperatura ambient i amb la densitat adequada. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI 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). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B -  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS 
 
B064 -  FORMIGÓ ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064300C,B064500B,B064U010,B0641080,B064500C. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i 
el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 
del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 
aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici 
del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 
EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 
excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres 
volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar 
el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma 
EHE-08 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, 
o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 
934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
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- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència 
a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, 
t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta 
resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment 
ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))). 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) 
(UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 
i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM): 
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de 
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició 
més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
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- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 
i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 
2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 
inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 
aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
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Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
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 (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 
     - Resistència a la compressió 
     - Tipus de consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08 
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Relació aigua/ciment 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Contingut en addicions 
     - Contingut en additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 
dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades 
a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. 
No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa 
de suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, 
es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.  
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim: 
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 
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     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes 
<= 2 
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes 
<= 2 
- Massissos: 
     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.  
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el 
reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.  
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa 
en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en: 
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors 
a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que 
es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o 
quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà 
la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és 
el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin 
obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, 
es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà 
d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran 
els assaigs de resistència. 
Control de fabricació i recepció. 
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 
indicada, els següents assaigs: 
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 
          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 
          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 
          - Terrossos d'argila (UNE 7133) 
          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament: 
          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 
          - Substàncies perjudicials (EHE) 
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1) 
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades 
diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre 
per la tarda. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 
del plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels 
valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades 
controlades d'acord amb: 
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- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 2 
     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. 
Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència 
obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els 
criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot 
a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb 
un nivell de garantia molt exigent. 
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són 
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen 
a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si 
la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la 
resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el 
lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior 
a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
- Interpretació dels assaigs característics: 
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, 
i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits 
establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà 
d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la 
dosificació, repetint-se els assaigs característics. 
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre 
cas: 
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar 
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la 
realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una 
penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de 
resistència, expressades ambdues en proporció. 
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     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs 
d'informació. 
- Assaigs d'informació: 
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que 
s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant 
les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig 
corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En 
cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les 
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició 
del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista. 
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari 
del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues 
en proporció. 
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat 
determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà 
estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96 
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, 
es rebutjarà el camió controlat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030,B0DZA000,B0DF6F0A. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
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Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D2 -  Familia 0D2 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
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característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DF -  Familia 0DF 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DF6F0A. 
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Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques i 
de cartró 
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons 
d'enllumenat i de registre 
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta encadellada 
- Alleugeridors cilíndrics de fusta 
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions 
en la seva secció o en la seva posició. 
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir 
els esforços propis de la seva funció. 
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable 
de pasta pels junts. 
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats 
pels usos previstos. 
Toleràncies: 
- Fletxes:  5 mm/m 
- Dimensions nominals:  ± 5 % 
- Balcament:  5 mm/m 
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA: 
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, 
nusos morts ni estelles. 
Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12% 
Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm 
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm 
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER: 
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç. 
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de 
formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició. 
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç. 
Resistència:  380 - 430 N/mm2 
Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
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B0DZ -  Familia 0DZ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZA000. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais 
de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 
recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies 
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que 
es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, 
per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient 
per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan 
es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut 
tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del 
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que 
s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, 
i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient 
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els 
seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
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Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1DHA1. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures 
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més 
gran de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no 
assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria 
I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color 
en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per 
la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els 
envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat 
i un color uniforme en fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de 
llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb 
indicació de categoria I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació 
de la seva categoria 
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Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics 
distribuïts de forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació 
de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13): 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 
límits següents en funció de la categoria. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en % 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre 
aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó 
és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos 
un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 
mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha 
d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha 
d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant 
     - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
     - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres 
que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques 
(cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 
cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas 
de arcilla cocida. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat 
en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb 
el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència 
a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor 
mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 
     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d'origen 
     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació 
que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix 
l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció 
industrial que doni garanties. 
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut 
en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la 
resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del 
Contractista. 
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades. 
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb 
la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades 
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero 
de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a 
les especificacions exigides. 
- En element estructural incloure la verificació: 
     - En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions 
realitzades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F1 -  Familia 0F1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1DHA1. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures 
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més 
gran de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no 
assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria 
I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color 
en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per 
la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els 
envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat 
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i un color uniforme en fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de 
llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb 
indicació de categoria I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació 
de la seva categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics 
distribuïts de forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació 
de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13): 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 
límits següents en funció de la categoria. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en % 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre 
aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó 
és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos 
un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 
mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha 
d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha 
d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
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Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant 
     - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
     - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres 
que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques 
(cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 
cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas 
de arcilla cocida. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat 
en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb 
el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència 
a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor 
mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 
     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d'origen 
     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
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del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació 
que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix 
l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció 
industrial que doni garanties. 
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut 
en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la 
resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del 
Contractista. 
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades. 
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb 
la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades 
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero 
de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a 
les especificacions exigides. 
- En element estructural incloure la verificació: 
     - En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions 
realitzades. 
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B7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7C23100. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o amb 
forma especial per a connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superfície llisa 
o amb tractament (acanalada, relleu, ranurada, etc.) 
S'han considerat els tipus següents: 
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada 
- Poliestirè expandit ondulat o nervat 
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu 
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- Poliestirè expandit elastificat 
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments, etc.), 
defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o contingut alt 
d'impureses que es determina per infraroigs. 
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície. 
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives. 
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma adient 
per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas. 
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK 
POLIESTIRÈ EXPANDIT: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Estabilitat dimensional en condicions normals de temperatura i humitat (UNE-EN 1603):  La variació 
relativa en llargària i amplària ha d'estar dins dels límits següents, en funció de la classe 
declarada pel fabricant: 
     - DS(N) 5: ± 0,5% 
     - DS(N) 2: ± 0,2 
- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):  
Variació relativa en llargària i amplària:  ± 1% 
- Resistència a la flexió (UNE-EN 12089):  >= 50 kPa 
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica, 
comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps segons l'especificat 
en la UNE-EN 13163. 
- Deformació sota condicions específiques de càrrega a compressió i temperatura (UNE-EN 1605):  Els 
valors de deformació relativa han d'estar dins dels límits especificats a la taula 4 de l'UNE-EN 
13163, en funció del nivell declarat  
- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser inferiors als 
especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat  
- Resistència a tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser inferiors 
als especificats a la taula 6 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat 
- Fluència a compressió (UNE-EN 1606):  Els valors no poden ser inferiors als declarats pel 
fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.8 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell 
declarat  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a les taules 
8 i 9 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat 
- Resistència congelació-descongelació (300 cicles) (UNE-EN 12091): 
     - Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació:  <= 10% 
- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant 
- Rigidesa dinàmica (UNE-EN 29052-1):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 
10 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat 
- Compressibilitat (UNE-EN 12431):  Ha de complir l'especificat a l'apartat 4.3.13 de l'UNE-EN 13163  
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma 
UNE-EN 13501-1. 
Toleràncies: 
- Llargària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en 
funció de la classe declarada: 
     - L1: ± 0,6% o ± 3 mm en planxes i -1% en rotlles 
     - L2: ± 2 mm en planxes i -1% en rotlles 
- Amplària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en 
funció de la classe declarada: 
     - W1: ± 0,6% o ± 3 mm 
     - W2: ± 2 mm en planxes i ± 0,6% o ± 3 mm en rotlles 
- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció 
de la classe declarada: 
     - T1:  ± 2 mm 
     - T2:  ± 1 mm 
- Rectangularitat (UNE-EN 824): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents 
en funció de la classe declarada: 
     - S1: ± 5 mm/1000 mm 
     - S2: ± 2 mm/1000 mm 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  292 
 

- Planor (UNE-EN 825): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció 
de la classe declarada: 
     - P1: 30 mm 
     - P2:  15 mm 
     - P3:  10 mm 
     - P4:  5 mm 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13163. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de la 
insolació directa i de l'acció del vent. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
POLIESTIRÈ EXPANDIT: 
UNE-EN 13163:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben 
visible, les dades següents: 
- Identificació del producte 
- Identificació del fabricant 
- Data de fabricació 
- Identificació del torn i del lloc de fabricació 
- Classificació segons la reacció al foc 
- Resistència tèrmica 
- Conductivitat tèrmica 
- Gruix nominal 
- Codi de designació segons el capítol 6 de l'UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i l'UNE-EN 
13163 per al poliestirè expandit 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
- Llargària i amplària nominals 
- Tipus de revestiment, en el seu cas 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 
el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (assajat 
segons UNE-EN 12086). 
Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. de la UNE-EN 
13163, en funció de tipus. 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar 
els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del 
DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 
a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per 
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, 
A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el 
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procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició 
de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, 
A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés 
de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats 
evaluats segons la UNE-EN 13172. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
A la recepció dels productes es comprovarà: 
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al 
llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificació següents: 
     - Densitat 
     - Conductivitat tèrmica 
     - Permeabilitat al vapor d'aigua 
     - Resistència a la compressió 
     - Coeficient de dilatació 
     - Reacció al foc 
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les característiques 
geomètriques següents (UNE-EN 13163) 
     - Amplària 
     - Llargària 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades 
amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment 
en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el 
conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, 
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins 
al 100% del subministrament. 
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B7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
 
B7C2 -  Familia 7C2 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7C23100. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o amb 
forma especial per a connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superfície llisa 
o amb tractament (acanalada, relleu, ranurada, etc.) 
S'han considerat els tipus següents: 
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada 
- Poliestirè expandit ondulat o nervat 
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu 
- Poliestirè expandit elastificat 
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments, etc.), 
defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o contingut alt 
d'impureses que es determina per infraroigs. 
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície. 
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives. 
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma adient 
per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas. 
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK 
POLIESTIRÈ EXPANDIT: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Estabilitat dimensional en condicions normals de temperatura i humitat (UNE-EN 1603):  La variació 
relativa en llargària i amplària ha d'estar dins dels límits següents, en funció de la classe 
declarada pel fabricant: 
     - DS(N) 5: ± 0,5% 
     - DS(N) 2: ± 0,2 
- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):  
Variació relativa en llargària i amplària:  ± 1% 
- Resistència a la flexió (UNE-EN 12089):  >= 50 kPa 
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica, 
comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps segons l'especificat 
en la UNE-EN 13163. 
- Deformació sota condicions específiques de càrrega a compressió i temperatura (UNE-EN 1605):  Els 
valors de deformació relativa han d'estar dins dels límits especificats a la taula 4 de l'UNE-EN 
13163, en funció del nivell declarat  
- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser inferiors als 
especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat  
- Resistència a tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser inferiors 
als especificats a la taula 6 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat 
- Fluència a compressió (UNE-EN 1606):  Els valors no poden ser inferiors als declarats pel 
fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.8 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell 
declarat  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a les taules 
8 i 9 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat 
- Resistència congelació-descongelació (300 cicles) (UNE-EN 12091): 
     - Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació:  <= 10% 
- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant 
- Rigidesa dinàmica (UNE-EN 29052-1):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 
10 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat 
- Compressibilitat (UNE-EN 12431):  Ha de complir l'especificat a l'apartat 4.3.13 de l'UNE-EN 13163  
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma 
UNE-EN 13501-1. 
Toleràncies: 
- Llargària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en 
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funció de la classe declarada: 
     - L1: ± 0,6% o ± 3 mm en planxes i -1% en rotlles 
     - L2: ± 2 mm en planxes i -1% en rotlles 
- Amplària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en 
funció de la classe declarada: 
     - W1: ± 0,6% o ± 3 mm 
     - W2: ± 2 mm en planxes i ± 0,6% o ± 3 mm en rotlles 
- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció 
de la classe declarada: 
     - T1:  ± 2 mm 
     - T2:  ± 1 mm 
- Rectangularitat (UNE-EN 824): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents 
en funció de la classe declarada: 
     - S1: ± 5 mm/1000 mm 
     - S2: ± 2 mm/1000 mm 
- Planor (UNE-EN 825): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció 
de la classe declarada: 
     - P1: 30 mm 
     - P2:  15 mm 
     - P3:  10 mm 
     - P4:  5 mm 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13163. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de la 
insolació directa i de l'acció del vent. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
POLIESTIRÈ EXPANDIT: 
UNE-EN 13163:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben 
visible, les dades següents: 
- Identificació del producte 
- Identificació del fabricant 
- Data de fabricació 
- Identificació del torn i del lloc de fabricació 
- Classificació segons la reacció al foc 
- Resistència tèrmica 
- Conductivitat tèrmica 
- Gruix nominal 
- Codi de designació segons el capítol 6 de l'UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i l'UNE-EN 
13163 per al poliestirè expandit 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
- Llargària i amplària nominals 
- Tipus de revestiment, en el seu cas 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 
el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (assajat 
segons UNE-EN 12086). 
Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. de la UNE-EN 
13163, en funció de tipus. 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar 
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els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del 
DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 
a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per 
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, 
A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el 
procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició 
de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, 
A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés 
de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats 
evaluats segons la UNE-EN 13172. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
A la recepció dels productes es comprovarà: 
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al 
llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificació següents: 
     - Densitat 
     - Conductivitat tèrmica 
     - Permeabilitat al vapor d'aigua 
     - Resistència a la compressió 
     - Coeficient de dilatació 
     - Reacció al foc 
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les característiques 
geomètriques següents (UNE-EN 13163) 
     - Amplària 
     - Llargària 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades 
amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment 
en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el 
conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, 
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins 
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al 100% del subministrament. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4 -  ARBRES I PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR41252C,BR42482C,BR45E22C,BR4AZA01,BR4AZA02,BR4AZA03,BR4AZA04,BR4AZA05,BR4HWW14,BR4AZA07,BR4AZ
A08,BR4AZA09. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què 
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat 
i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 
de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 
fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 
afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 
patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 
capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 
subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 
a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig 
en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, 
compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 
amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 
espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
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El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 
l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 
l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 
del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 
proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 
ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions 
de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 
Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves 
dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te 
fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un 
viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 
coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
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. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
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* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 
intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º 
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 
de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4 -  ARBRES I PLANTES 
 
BR41 -  Familia R41 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR41252C. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
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S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què 
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat 
i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 
de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 
fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 
afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 
patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 
capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 
subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 
a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig 
en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, 
compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 
amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 
espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 
l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 
l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 
del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
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- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 
proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 
ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions 
de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 
Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves 
dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te 
fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un 
viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 
coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
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. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
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- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 
intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º 
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 
de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4 -  ARBRES I PLANTES 
 
BR42 -  Familia R42 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR42482C. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què 
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat 
i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 
de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 
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fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 
afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 
patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 
capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 
subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 
a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig 
en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, 
compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 
amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 
espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 
l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 
l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 
del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 
proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 
ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions 
de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 
Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves 
dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te 
fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un 
viver, a l'obra. 
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Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 
coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
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. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 
intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º 
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 
de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL SANT CRIST. IGUALADA 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  305 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4 -  ARBRES I PLANTES 
 
BR45 -  Familia R45 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR45E22C. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què 
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat 
i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 
de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 
fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 
afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 
patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 
capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 
subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 
a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig 
en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, 
compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 
amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 
espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
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El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 
l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 
l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 
del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 
proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 
ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions 
de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 
Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves 
dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te 
fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un 
viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 
coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
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. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
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* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 
intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º 
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 
de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4 -  ARBRES I PLANTES 
 
BR4A -  Familia R4A 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4AZA01,BR4AZA02,BR4AZA03,BR4AZA04,BR4AZA05,BR4AZA07,BR4AZA08,BR4AZA09. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
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S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què 
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat 
i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 
de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 
fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 
afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 
patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 
capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 
subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 
a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig 
en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, 
compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 
amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 
espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 
l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 
l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 
del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
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- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 
proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 
ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions 
de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 
Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves 
dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te 
fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un 
viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 
coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
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. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
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- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 
intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º 
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 
de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4 -  ARBRES I PLANTES 
 
BR4H -  ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4HWW14. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què 
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat 
i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 
de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 
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fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 
afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 
patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 
capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 
subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 
a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig 
en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, 
compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 
amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 
espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 
l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 
l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 
del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 
proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 
ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions 
de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 
Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves 
dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te 
fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un 
viver, a l'obra. 
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Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 
coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
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. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 
intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º 
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 
de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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F -  Tipus F 
 
FJ -  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJS -  EQUIPS PER A REG 
 
FJS1 -  Familia JS1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJS1ZA01,FJS1U040. 
 
Plec de condicions 
 
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 
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. 
Pressió de prova: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
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 CRITERI 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. 
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