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MEMÒRIA  
 
 
 
1. OBJECTE DEL PROJECTE. 
 
L'objecte del present projecte d'urbanització té per objecte la definició a 
nivell constructiu de les obres d'urbanització i instal·lacions del carrer Prat de la 
Riba, de l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Rocallaura (Vallbona 
de les Monges). Aquest vial és existent i l'objecte del projecte consisteix en 
renovar-ne l' urbanització ja que actualment presenta un paviment de 
formigó molt envellit. El projecte contempla també la renovació de les 
instal·lacions. 
 
El projecte preveu l'execució de les obres següents: 
 
-Demolicions d'elements existents 
-Moviments de terra  
-Pavimentació de la calçada 
-Pavimentació de la vorera a nivell de calçada 
-Xarxa de sanejament d'aigües pluvials 
-Xarxa de sanejament d'aigües residuals 
-Xarxa de subministrament d'aigua 
-Xarxa d'energia elèctrica (BT i enllumenat públic) 
-Xarxa de telecomunicacions 
-Gestió de residus 
 
 
 
2. PROMOTOR. 
 
El present projecte es redacta per encàrrec de l'EMD de Rocallaura. amb CIF 
P2500072-J i adreça al carrer Montserrat, núm.3, 25269 de Rocallaura 
(Vallbona de les Monges). 
 
 
 

3. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 
 
El carrer a urbanitzar es troba situat al centre del municipi, en ple nucli urbà. El 
carrer objecte de la intervenció va des de la plaça Sant Llorenç fins al carrer 
major. Limita també perpendicularment amb els carrers: plaça Sant Llorenç, 
carrer del joc, camí de l'horta, carrer Montserrat i carrer Tallat.  
 
 

4. PLANEJAMENT VIGENT 
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El planejament vigent al municipi de Rocallaura és el Pla d'Ordenació 
Urbanística Municipal de Vallbona de les Monges, aprovat per la Comissió  
Territorial d'Urbanisme de Lleida el 21 de desembre de 2012. 
 
 

 
5. ESTAT ACTUAL 
 
Actualment la zona objecte d'urbanització es troba pavimentada amb un 
paviment de formigó molt deteriorat. El carrer presenta una pendent 
pronunciada a l'inici i al final i una pendent suau i pràcticament plana en 
algun punt en la part central. Existeixen al llarg del carrer algunes jardineres i 
bancs realitzats amb pedra que caldrà mantenir, així com els escossells situats 
a la plaça Sant Llorenç i Plaça de la Vila. Les instal·lacions d'electricitat, 
enllumenat i telecomunicacions són aèries i  es transformaran en soterrades. Es 
renovà la instal·lació de sanejament, passant a ser xarxa separativa, i la 
instal·lació de subministrament d'aigua, amb la col·locació d'un hidrant 
contra incendis. 
 
-5.1. Delimitació i superfície 
 
La superfície total del carrer a urbanitzar és de 1032,54,05 m2. 
 
 
-5.2. Topografia, vessants i cursos d'aigua 
 
El carrer a urbanitzar té una topografia variable, presentant pendents 
longitudinals del 16-17 % en el tram inicial en la plaça Sant Llorenç, pendents 
entre 0,5-2% en el tram central i pendents entorn el 4% en la part final a tocar 
amb el carrer Major. Alhora d'executar la urbanització del carrer, caldrà 
prendre en consideració, per una banda, la cota de les alineacions de 
façana i accessos peatonals i rodats dels habitatges existents, i per altra 
banda, la cota de connexió amb la resta de carrers amb els quals limita, tot 
dotant de la pendent suficient per un correcte funcionament del sistema de 
recollida d'aigües pluvials. 
No es té coneixement de l'existència de cursos d'aigua en la zona a 
urbanitzar. 
  



 
 
 

4 
 

-5.3. Camins i carrers 
 
L'àrea a urbanitzar es troba limitada entre: 
 
-Plaça Sant Llorenç 
 
Es tracta d'un tram de carrer més ample, de forma trapezoïdal amb una 
amplada d'uns 10 m i una llargada d'uns 18 m. Aquesta plaça connecta amb 
la continuació del carrer Prat de la Riba, el carrer del Joc i la continuació del 
carrer Plaça Sant Llorenç. En aquest punt s'hi troben dos escossells circulars de 
pedra amb dos arbres. 
 
-Camí de l'horta 
 
Es tracta d'un camí perpendicular al carrer Prat de la Riba, de pendent 
ascendent i 4,15 m d'amplada. En aquest punt es situarà un embornal lineal 
resultant de desplaçar l'existent en el carrer Prat de la Riba. 
 
-Carrer Montserrat 
 
Es tracta d'un carrer perpendicular al carrer Prat de la Riba, de pendent 
ascendent i una amplada d'uns 4,70 m en la part final i una amplada de 2,20 
en la resta del carrer. La urbanització ocuparà l'inci d'aquest carrer fins a la 
façana de la casa a partir de la qual el carrer es fa més estret. 
  
-Plaça de la Vila i carrer Tallat 
 
Es tracta d'un eixamplament del carrer Prat de la Riba, de forma trapezoïdal i 
amb una amplada mitja de 9,50 m. En aquest punt s'hi troba una font i un 
banc de pedra existents. En la part inferior de la plaça existeix una jardinera 
de pedra que caldrà mantenir i unes escales de pedra que connecten amb 
el carrer Tallat. 
 
-Carrer Major 
 
Es tracta d'un carrer perpendicular al carrer Prat de la Riba, de pendent 
descendent, amb un amplada de 5,70 m. 
 
 
 
6. SERVEIS, BENS I DRETS AFECTATS 
 
-6.1. Serveis, bens i finques afectades dins del sector a urbanitzar 
 
Els terrenys afectats per l'obra d'urbanització són propietat de l'Ajuntament de 
Rocallaura, destinats al sistema viari, pel que no es fa necessària la cessió dels 
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mateixos a l'Ajuntament per tal d'executar les obres contingudes en el present 
projecte.  
Dins la zona a urbanitzar existeixen actualment les instal·lacions de 
sanejament, subministrament d'aigua, electricitat, enllumenat i 
telecomunicacions que discorren de forma aèria per les façanes dels 
habitatges.  
 
-6.2. Serveis, bens i finques afectades fora del sector a urbanitzar 
 
Fora de l'àmbit a urbanitzar, les obres d'urbanització no afecten a finques i 
béns particulars. Només s'afectarà a serveis i finques fora del sector per tal de 
realitzar les connexions pertinents de les diferents instal·lacions que s'executen 
en el projecte. 
 
 
7. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
 

7.1. Definició geomètrica del traçat horitzontal 
 
Les característiques geomètriques del traçat en planta de l'àmbit del projecte 
es defineixen en els plànols del projecte. 
longitud central de 152,55 m. 
El carrer a urbanitzar té una longitud en el seu punt mig de 152,55 m i una 
amplada variable que va des de 10,80 m en la zona més ampla de la Plaça 
Sant Llorenç fins a una amplada de 2,90 m en la part més estreta, a la part 
central del recorregut. La seva geometria és variable i va reseguint la 
geometria existent.  
Actualment el carrer, de circulació rodada i peatonal no disposa de voreres. 
Es situaran algunes zones de voreres enrasades al mateix nivell que la 
calçada, sobretot en aquells punts on el carrer presenta major amplada i per 
tal de regularitzar els eixamplaments que es produeixen al llarg del carrer. 
 
7.2. Dimensions dels espais a urbanitzar 
 
La distribució dels espais a urbanitzar es defineix en els plànols del projecte. 
Es manté l'amplada de la secció actual, urbanitzant el carrer fins als límits 
laterals. 
 
7.3. Definició geomètrica del traçat vertical 
 
La rasant del carrer seguirà unes pendents iguals o molt similars a les existents, 
Actualment la pendent, més pronunciada a la part inicial i més suau a la part 
central i final, fa que aparegui un esglaó i guals per a l'accés peatonal i rodat 
als habitatges. La pendent de la calçada del carrer haurà de mantenir les 
cotes existents en les alineacions de façana i accessos, garantint alhora una 
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pendent cap al centrel del carrer (aproximadament del 2%) que permeti una 
correcta recollida de les aigües pluvials. Les zones de voreres presnetaran una 
pendent d'un 0,5%, de manera que ajudaran a regularitzar, en els trams de 
més amplada, la longitud de la pendent cap a l'eix central del carrer. 
 
 
8. PAVIMENTS 
 
 
8.1. Pavimentació 
 
Les dimensions i característiques dels paviments s'han projectat adequant-les 
a les exigències del tipus de tràfic previst en el sector. 
Es diferencien dos tipus de paviments, el que pertany a la calçada i el que 
pertany a les voreres, tot i que es situen al mateix nivell.  
 
Paviment 1: 20 cm de ferm rígid per a freqüència alta de trànsit pesat, de 

formigó vibrat HF-4 MPa, amb acabat ratllat manual i subbase 
de tot-u artificial de 20 cm compactat al 98% sobre esplanada 
E1. S'incorpora armadura de malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer 15x15 cm de 6 mm de diàmetre. 

 
Paviment 2:  4 cm de paviment de peces de pedra calcària, acabat deixat 

de serra, col·locades amb morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix 
sobre 20 cm de ferm rígid per a freqüència alta de trànsit pesat, 
de formigó vibrat HF-4 MPa, amb acabat ratllat manual i 
subbase de tot-u artificial de 20 cm compactat al 98% sobre 
esplanada E1. 

 
Paviment 3: Format per rigola de 30 cm d'amplada de peces de morter de 

ciment monocapa de color blanc o gris de 30x30x8 cm 
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment, 
sobre base de formigó HM-20/P/I de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat de 20 mm.  

 Es situaran dins la línia de rigoles, els embornals de formigó amb 
bastiment i reixa practicable de fosa grisa. 

 
 
  
8.2. Enderrocs i esplanació 
 
L'esplanació compren la demolició del paviment existent, previst d'uns 15 cm, 
i l'excavació de la caixa per tal de configurar l'esplanada que ha de suportar 
i transmetre les càrregues dels paviments. Els moviments de terres s'han 
calculat en base al plànol de definició geomètrica i seccions del projecte. 
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8.2.1. Treballs previs i enderrocs 
 
Previ a l'inici de l'obra caldrà enretirar o tots aquells elements de mobiliari urbà 
(jardineres, bancs, senyals de tràfic vertical, etc..) així com protegir els 
element de pedra del mobiliari urbà (jardineres, bancs, font, etc...) per tal de 
garantir un correcte desenvolupament dels treballs d'urbanització. 
 
 
8.2.2. Esplanació 
 
L'esplanació compren els treballs de regularització i compactació per tal de 
configurar l'esplanada que ha de suportar i transmetre les càrregues dels 
paviments. Es pressuposa que tractant-se d'un carrer existent, l'esplanada es 
troba consolidada, tot i això es col·locaran les capes pertinents de la caixa de 
paviments i una compactació del 98% de la subbase de tot-u artificial. 
 
 
8.3.  Senyalització 
 
No es preveuen elements de senyalització nous en el projecte d'urbanització. 
Actualment hi ha dos senyals verticals que caldrà enretirar per dur a terme els 
treballs d'urbanització i es tornaran a col·locar un cop aquests hagin finalitzat.  
 
 
 
9. XARXES DE SERVEIS  
 
Les obres d'urbanització del vial contindran les xarxes de serveis que es 
descriuen a continuació: 
 
9.1. Coordinació de serveis 
 
Amb les dimensions del vial i els serveis necessaris per al carrer determinats en els 
apartats que segueixen, es distribuiran els diferents serveis indicats en la secció 
transversal del projecte. 
 
 
9.2. Sanejament 
 
La xarxa de sanejament  proposada es troba grafiada als plànols d'instal·lacions del 
projecte, així com els detalls de les rases i altres elements. 
Es proposa una xarxa separativa d'aigües pluvials i residuals composada per 
canonada de tub de polietilè de doble paret, llis interior i corrugat exterior on es van 
connectant els diferents embornals i les escomeses de cada edifici. Aquesta xarxa es 
connectarà a les arquetes existents a l'inici i final del carrer, les quals alhora 
connecten amb la xarxa de sanejament municipal. També es conduiran amb tub de 
pvc les baixants pluvials existents del edificis que actualment aboquen directament al 
carrer, per tal de conduir-les soterrades fins a la canonada d'aigües pluvials. 
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9.3. Abastament d'aigua 
 
La xarxa d'abastament d'aigua  proposada es troba grafiada als plànols 
d'instal·lacions del projecte, així com els detalls pertinents. 
El projecte preveu la renovació de la xarxa d'abastament d'aigua del carrer i la 
renovació de les escomeses que resultin malmeses durant els treballs d'urbanització, 
així com l'addició d'escomesa en aquells solars buits que no en disposin. 
 
 
9.4. Baixa tensió 
 
La xarxa de baixa tensió  proposada es troba grafiada als plànols d'instal·lacions del 
projecte, així com els detalls pertinents. 
El projecte preveu una canalització de baixa tensió soterrada que connectarà en 
diferents punts per tal de transformar la instal.lació aèria actual en la resta de carrers. 
 
 
9.5. Enllumenat públic 
 
La xarxa d'enllumenat públic  proposada es troba grafiada als plànols d'instal·lacions 
del projecte, així com els detalls pertinents. 
La xarxa d'enllumenat públic que donarà servei al carrer, actualment és aèria i es 
transformarà en soterrada. Es mantindran les llumeneres existens situades en les 
façanes dels edificis i únicament es substituirà la bombeta per llum led. Es realitzaran 
les connexions vertical des de la xarxa soterrada fins a cada llumenera existent, 
mitjançant tub protegit amb tub d'acer que discorrerà verticalment per les façanes 
dels edificis. 
 
 
10. JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ  
 

10.1. Jardineria 
 
Actualment el carrer disposa d'escossells amb arbres i jardineres urbanes formades 
amb pedra en la qual s'hi disposa vegetació de plantes i arbusts. No es preveu la 
incorporació de nous elements de jardineria, sinó que es mantindran els ja existents. 

 
 
10.2. Mobiliari urbà 
 
Actualment el carrer disposa de dos bancs de fosa i fusta i altres bancs de pedra i dos 
papereres trabucables, així com una font en la plaça de la Vila. No es preveu la 
incorporació de nous elements de mobiliari urbà sinó que es mantindran els ja 
existents. 
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11. RESIDUS SÒLIDS  
 
En aquest aspecte s’ha previst el compliment del Decret 89/2010 de 29 de juny pel 
que s’aprova elPrograma de gestió de residus de la construcció de Catalunya, es 
regula la producció i gestió delsresidus de la construcció i demolició, i el cànon sobre 
la deposició controlada dels residus de laconstrucció; així com també el del Decret 
161/2001 de 12 de juny (DOGC núm. 3414 de 21-06-2001),que modifica el Decret 
201/1994, de 26 de juliol (DOGC núm. 1931 de 08-08-1994), regulador delsenderrocs i 
altres residus de la construcció. 
Les modificacions afecten als articles 5, 6 i 11 i la disposició addicional primera del 
Decret 201/1994,de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció.Regula la recuperació i l’abocament dels residus de la construcció 
destinats a l’abandonament, noconsiderant aquest tipus de residus les terres o 
materials procedents de l’excavació que hagin de serreutilitzats com a reblert per 
l’obra.També es preveu el compliment de la resolució 14-06-2001 per la que es 
disposa la publicació del’Acord del Consell Ministres, de 01-06-2001, pel que s’aprova 
el Pla Nacional de Construcció iDemolició 2001-2006 (BOE núm. 166 de 12-07-2001); 
corregida i rectificada d’errors en el BOE núm.188 de 07-08-2001. 
El Pla Nacional de Residus de Construcció i Demolició avarca les runes que es 
generen com a rebuigper la construcció o demolició d’un edifici o d’una obra civil, 
així com les generades en els processosde construcció. 
En aquesta obra, es produiran uns residus principalment per l'enderroc del paviment 
existent, l’execució del paviment nou, i moviments de terres per l’explanació. Aquesta 
actuació tindràlloc a tota la superfície del vial. 
Es preveu que la totalitat dels residus sigui transportada a abocador autoritzat o punt 
indicat per ladirecció d’obra, per considerar-se no aptes. 
En referència a la terra excavada, aquesta podrà ser reutilitzada en la mateixa obra 
o posada a disposició de l'Ajuntament. 
Als annexos del projecte, s’avalua el volum i les característiques dels residus que 
s’originen durant l’execució de les obres projectades. 
 
 

12. BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
 
En la redacció del present projecte també s’ha tingut en compte el compliment de la 
Llei 20/1991 de 25 de novembre (DOGC núm. 1526 de 4-12-1991), de promoció de 
l’accessibilitat i desupressió de barreres arquitectòniques. 
Estan sotmeses a aquesta Llei totes les actuacions en matèria d’urbanisme, edificació, 
transport icomunicació que siguin realitzades a Catalunya per qualsevol entitat 
pública o privada, així compersones individuals. 
Els errors d’aquesta Llei són corregits al DOGC núm 1527 de 09-12-1991. 
La Llei 20/1991 de 25 de novembre, també es modificada pel Decret Legislatiu 6/1994 
de 13 dejuliol (DOGC núm. 1926 de 27-07-1994). 
També és de compliment el Decret 135/1995 de 24 de març (DOGC núm. 2043 de 28-
04-1995),de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, i 
d’aprovació del Codid’accessibilitat. 
El que es disposa en aquest Reglament és d’aplicació a les actuacions que es realitzin 
a Catalunya en matèria d’urbanisme, edificació, transport i comunicació. Així mateix 
tracta sobre lesaccions per fomentar l’accessibilitat d’aquestes persones i suprimir les 
barreres, mesures decontrol i règim sancionador. 
Es corregeixen els errors d’aquest Decret, en el DOGC núm. 2152 de 10-01-1996. 
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Queda derogat el capítol 6 del present Decret mitjançant el Decret 204/1999, de 24 
de març(DOGC núm. 2944 de 03-06-1999) i la seva corresponent correcció d’errors 
(DOGC núm. 3048 de03-01-2000). 
A nivell estatal es d’obligat compliment la Llei 51/2003 de 2 de desembre (BOE núm. 
289 de 03-12-2003), d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal 
de les persones ambdiscapacitat. Entre altres àmbits, és aplicable a espais públics 
urbanitzats, infraestructures iedificació. 
El Govern va aprovar un Pla Nacional d’accessibilitat 2004-2010, que es desenvolupa 
a través defases d’actuació triennal, essent el primer període el 2004-2006, Aquest 
instrument recullcompromisos del Govern en matèria de promoció de l’accessibilitat, 
que pretén garantir la igualtatd’oportunitats i sense limitacions, al nombre més gran 
de persones. 
Al Decret 362/2006 del 3 d’octubre (DOGC núm. 4734 de 05-10-2006) s’aproven les 
DirectriusNacionals de Mobilitat. Aquestes directrius constitueixen el marc per 
l’aplicació de la llei 9/2003,de 13-06-2003 de mobilitat, mitjançant l’establiment 
d’orientacions, criteris, objectius temporals,propostes operatives i indicadors de 
control. 
  
 
13. TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres d'urbanització tindran una durada de SIS MESOS, llevat d'indicació 
en contra al Plec de Clàusules Particulars Administratives. 
 
L'execució de l'obra seguirà el següent procés: 
 
0-Treballs previs i protecció d'elements existents i enretirada d'elements urbans 
1-Enderrocs de paviment existent i moviments de terres 
2-Instal.lació i connexions de serveis 
3-Estesa i compactació de subbases granulars 
4-Pavimentació de formigó i paviment de pedra 
5-Reposició del mobiliari urbà i altres elements enretirats prèviament 
6-Acabats 
 
 

14. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
Segons la secció 4ªde laLlei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014., per als contractes d’obres amb un valor estimat inferior a 
500.000 euros, la classificació de l’empresari en el grup o subgrup que en 
funció de l’objecte del contracte correspongui, i que s’ha de recollir en els 
plecs del contracte, acredita la seva solvència econòmica i financera i la 
solvència tècnica per contractar. En aquests casos, l’empresari pot acreditar 
la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació com a 
contractista d’obres en el grup o subgrup de classificació corresponent al 
contracte o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència 
que exigeixen l’anunci de licitació o la invitació a participar en el 
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procediment i que es detallen als plecs del contracte. Si els plecs no 
concreten els requisits de solvència econòmica i financera o els requisits de 
solvència tècnica o professional, l’acreditació de la solvència s’efectua de 
conformitat amb els criteris, requisits i mitjans que recull el segon incís de 
l’apartat 3 de l’article 87, que tenen caràcter supletori del que sobre aquests 
s’hagi omès o no s’hagi concretat en els plecs. 
 
de les administracions públiques, de 12 d'octubre, i atenent-se al tipus d'obra 
projectada, el contractista, llevat d'indicació en contra del Plec de Clàusules 
Administratives, ha d'estar classificat amb les següents categories: 
 
Classificació del contractista de les obres d'urbanització: 
 
-G) Vials i pistes. 6) Obres vials sense qualificació específica. Categoria 3. 
 
 
15. FÓRMULA DE REVISIÓ DE PREUS 
 
La fórmula a aplicar en aquest projecte és la núm. 1 que disposa el Decret 
3650/1970 de 19 de desembre, llevat d'indicacions en contra al Plec de 
Clàusules Administratives. 
 

Ht  Et       Le  StLt 
NT = 0,34 ---- + 0,26 ---- + 0,05 ---- + 0,18 ---- + 0,02 ---- + 0,15 

Ho  Eo      Lo             So       Lo 
 
 
16. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
 
El present projecte consta dels documents relacionats en l'índex que 
precedeix aquesta memòria. 
 
 
17. PRESSUPOST OBRES D'URBANITZACIÓ 
 
El present projecte consta dels documents relacionats en l'índex que 
precedeix aquesta memòria. 
 
17.1. Pressupost d'execució material obres urbanització 
 
01 DEMOLICIONS, MOV. DE TERRES I RESIDUS 12.906,51 
02 PAVIMENTS 59.467,30 
03 INSTAL·LACIONS  
03.0 INSTAL. ACTUACIONS PRÈVIES 832,08 
03.1 INSTAL. SANEJAMENT 36.858,07 
03.2 INSTAL. AIGUA 13.797,45 
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03.3 INSTAL. HIDRANTS 6.523,04 
03.4 INSTAL. TELECOMUNICACIONS 9.228,50 
04 CONTROL DE QUALITAT 288,77 
05 SEGURETAT I SALUT 200,00 

 
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 140.102,72 

   

 
17.2. Pressupost de licitació obres d'urbanització 
 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 140.102,72 

 
Despeses generals  13,00% 18.213,35 
Benefici industrial 6,00% 8.406,16 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ TOTAL 166.722,23 
IVA 21,00% 35.011,67 

PRESSUPOST DE LICITACIÓ 201.733,90 
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18. CONCLUSIONS 
 

Amb tot el que s'exposa a la present memòria i la resta de documents, 
considerem el projecte justificat i el sotmetem a l’aprovació de la Superioritat, 
si correspon. 
 
 
 
 
 
 
Lleida, desembre de 2021 
 
 
 
 
L’Arquitecte, 
Noemí Bañeres i Porta                                       
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1 Instal·laciód’aigua sanitària 

1.1 Descripció de la instal·lació 

L’objectiu d’aquesta instal·lació és donar servei d’aigua sanitària als edificis existents i futurs 
edificis del carrer Prat de la Riba objecte d’aquesta actuació, així com el reg de les zones 
enjardinades, de diàmetre 110 mm.  

També es preveu la instal·lació d’un hidrant soterrat per donar servei a l’àrea d’actuació definit 
segons la SP 120, la canonada que donarà servei a aquest hidrant serà de diàmetre 160 mm.  

La instal·lació d’aigua provindrà de la xarxa pública municipal. 

Actualment, l’aigua de la xarxa pública municipal discorre per gravetat, des del dipòsit d’aigua 
municipal a tota la població, per tant, es connectarà al punt més alt del carrer i anirà per 
gravetat fins les escomeses dels edificis. 

 

1.1.1 Canonades 

S’ha definit la xarxa de distribució interior mitjançant canonada de tipus de material de 10Atm. 
de pressió nominal. Totes les canonades seran de polietilè d’alta densitat homologat per a ús 
sanitari. Les canonades compliran la norma UNEIX 53.131 i UNE-EN 12201. La pressió 
homologada de les canonades haurà de ser PN 16, i seran fabricades segons UNE-EN 12201, 
sense plastificants, duent únicament incorporat carboni per a protegir-les de la llum solar.  

Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer mitjançant soldadura. L’execució de 
la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a temperatura 
controlada i el premsat dels tubs entre si.  

Es realitzaran les proves d’estanqueïtat com a mínim que marca la normativa, amb supervisió 
de la D.F. o de les empreses de control acreditades. A final s’haurà de presentar una 
certificació acreditativa. 

En la distribució de la xarxa d’aigua potable enterrada es garantirà una profunditat mínima de 
0,6 metres i en el seu recorregut per trams de trànsit rodat, la canonada anirà formigonada per 
tal de suportar els esforços degut a aquest trànsit rodat. 

Les canonades han de complir una distancia mínima de 4 cm a focus de calor (incloses les 
canonades de ACS). Aniran també per sota dels elements elèctrics i xarxes de comunicació a 
una distancia mínima de 30 cm. I finalment tindran que estar a una distancia mínima de 30 cm 
respecte a canonades de gas.  

Les canonades de aigua Sanitària i reg aniran senyalitzades amb un color verd fosc o blau i la 
d’hidrants de color vermell.  

Al final del circuit es projecta un pericó de desguàs format per una vàlvula de descarrega 
automàtica.  

1.1.2 Punts de consum 

Aquesta instal·lació donarà servei d’aigua sanitària als edificis existents i futurs edificis del 
carrer Prat de la Riba objecte d’aquesta actuació, així com el reg de les zones enjardinades.  



També es preveu la instal·lació d’un hidrant soterrat per donar servei a l’àrea d’actuació definit 
segons la SP 120.  

 

1.1.3 Valvuleria 

La disposició de les vàlvules de seccionament en els diversos nusos, segons es grafia als 
plànols, garanteix l’aïllament individual de les diferents canonades de distribució pels carrers, 
assegurant l’abastament de la resta a través de la xarxa. 

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament del 
sector de la xarxa. En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la 
corrosió, com: fosa grisa, fossa modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. El cos 
de la vàlvula serà de fosa de primera qualitat o d’acer modelat i haurà de ser suficient resistent 
per suportar sense deformació les pressions de servei i les sobrepressions que es puguin 
produir; per tant, és necessari que s’hagin provat a fàbrica, a una pressió mínima de quatre 
vegades la pressió de servei. Tot el material de fosa estarà pintat. 

Totes les peces mòbils i els seus suports, susceptibles de desgast, eixos, etc., seran d’acer o 
bronze i estaran perfectament ajustades. Els elements de goma o cautxú o d’altres materials 
inalterables seran resistents a l’erosió i la corrosió.  

1.1.4 Hidrants 

S’han dipositat boques d’incendi tipus 100 en arqueta on la tapa serà de color vermell per la 
cara vista i s’ajustaran a les prescripcions tècniques especificades en la norma UNE-EN 
14339:2006 i boques de reg tipus 45 en arqueta. La seva ubicació i nombre s’especifica als 
plànols de projecte. La pressió de sortida per cada boca d’hidrant serà superior a 102 kPa. 

 

1.2 Normativa d’aplicació 

Les instal·lacions s’ajustaran en el disseny i en el muntatge a les següents reglamentacions: 

▪ Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 

▪ Real Decret 865/2003 de “criterioshigiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis”. 

▪ DECRET 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries 
per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

▪ Normes UNE d’obligat compliment. 

▪ Normes particulars de les companyies subministradores. 

▪ Normatives de Seguretat i Salut. 

▪ Criteris de l’Agencia Catalana de l’Aigua. 

▪ Ordenances de l’Ajuntament. 

 



1.3 Bases de càlcul 

La formulació utilitzada es basa en la fórmula de Darcy i el factor de fricció segons 
Colebrook-White: 

 

 8·L·Q^2 
h = f· ————— 

 pi^2·g·D^5 
 

 

 v·D 
Re= ——— 

 vs 
 

 

 64 
fl= ———— 

 Re 
 

 

1  K  2.51  
———— = - 2·log( ———— + ———— ) 
(ft)½  3.7·D  Re·(ft)½  

 

 

on:  

h és la pèrdua d'altura de pressió en m.c.a. 

f és el factor de fricció 

L és la longitut resistent en m 

Q és el cabal en m3/s 

g és l'acceleració de la gravetat 

D és el diàmetre de la conducció en m 

Re és el nombre de Reynolds, que determina el grau de turbulència en el fluix 

v és la velocitat del fluid en m/s 

vs és la viscositat cinemàtica del fluid en m2/s 

fl és el factor de fricció en règim laminar (Re < 2500.0) 

ft és el factor de fricció en règim turbulent (Re >= 2500.0) 



k és la rugositat absoluta de la conducció en m 

En cada conducció es determina el factor de fricció en funció del règim del fluid en aquesta 
conducció, adoptant fl o ft segons calgui per a calcular la caiguda de pressió. 

S'utilitza com a llindar de turbulència un nº de Reynolds igual a 2500. 

 

1.4 Consums 

Generalment, aquest és el principal condicionant en el funcionament de la instal·lació. 

El cabal a subministrar en cada un dels nusos de la instal·lació s’estima en base al tipus de 
subministrament, en aquest cas rural de 250 litres/habitant. 

També s’ha considerat per: 

zona verda 100 hab/Ha 

equipaments 50 hab/Ha 

Neteja vials 75 Hab/Ha 

1.4.1 Velocitat de les canonades 

Per canonades termoplàstiques i multicapes el CTE recomana els següents valors: 

Mínim:  0,5 m / s 

Màxim:  3,5 m / s 

La velocitat màxima de càlcul considerada és de 2,2 m/s per reduir les pèrdues de càrrega i 
els sorolls de la xarxa d’aigua sanitària i a més allargar la vida de les aixetes i altres elements 
de la instal·lació. 

1.4.2 Pressions de servei 

La pressió mínima en els punts de consum ha d’esser 100 KPa. La pressió màxima en 
qualsevol punt de consum en cap cas haurà de superar els 500 KPa. 

Per tal de no incrementar la despesa energètica la pressió de servei es situarà entre 150 i 200 
KPa. 

 

 

 



2 Instal·lació de sanejament 

1.1 Descripció de la instal·lació 

La instal·lació de sanejament serà separativa, les aigües pluvials recolliran les aigües dels 
carrers i les cobertes i la canonada d’aigües residuals.  

Tant la xarxa d’aigües pluvials com residuals discorreran per gravetat. 

La pendent mínima considerada per el col·lector serà com a mínim un 0,1 % i com a màxim 15 
%, intentant a mesura del possible que sigui superior al 0,5 %. També es té en compte per el 
dimensionat que la velocitat mínima calculada sigui superior a 0,5 m/s per evitar 
sedimentacions i inferiors a 5 m/s per disminuir les erosions de la canonada. 

No es disposaran desguassos enfrontats acometent a una canonada en comú. 

1.1.1 Escomesa 

La xarxa d’aigües pluvials serà de diàmetre 315 mm i acometrà a un pou connectat amb la 
xarxa pública municipal. 

La xarxa d’aigües residuals serà de diàmetre 200 mm i acometrà a un pou connectat amb la 
xarxa pública municipal. 

1.1.2 Canonades 

El nous col·lectors seran realitzats amb canonada de PP/PE de diàmetre 315 mm per les 
aigües pluvials i 200 mm per les aigües residuals, construïda per dues parets co-extruides de 
SN8 (8kN/m2) segons la norma PNE-prEN 13476. Les connexions de les diferents escomeses i 
embornals amb els col·lectors es realitzarà amb sistema de connexió del fabricant que disposa 
de junta amb tope per bloquejar la baixada de canonades d’acord amb la tipologia de canonada 
a instal·lar. 

1.1.3 Pous de registre 

Els pous de registre seran de formigó prefabricat de 1000 mm de diàmetre i profunditat d’acord 
cota de col·lector. El pou estarà previst de reforços laterals i ancoratges al terreny, amb 
reducció concèntrica a diàmetre 1000 mm. També disposarà d’esglaons d’accés i peces 
apropiades per la connexió d’entrades i sortides de col·lectors. El pou disposarà d’una base 
soldada de HPE de 15mm i quedarà instal·lat sobre una solera de formigó. Les tapes dels pous 
seran de fundició dúctil amb tapa abatible de diàmetre 600mm per tal d’aguantar una quantitat 
de trànsit D400. 

1.1.4 Embornals sifònics 

Els embornals seran sifònics de fundició dúctil de classe C-250 amb reixa registrable de 
fundició amb sifó interior. Les buneres seran prefabricades de fundició dúctil amb sortida 
vertical per a col·lector de DN 200 mm. Es disposaran buneres a la part central dels Carrers 
amb pendent adequat per permetre una bona recollida d’aigües pluvials. 



1.2 Normativa d’aplicació 

Les instal·lacions s’ajustaran en el disseny i en el muntatge a les següents reglamentacions: 

▪ Codi Tècnic de la Edificació (CTE) 

▪ 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) 

▪ Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables 
al tractament de les aigües residuals urbanes. (BOE núm. 312 de 20/12/1995) 

▪ Decret 21/2006, de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis; modificat pel Decret 
111/2009. Art 3.1 Xarxa de sanejament separativa.  

▪ Normes UNE d’obligat compliment 

▪ Normes particulars de les companyies subministradores 

▪ Normatives de Seguretat i Salut 

1.3 Bases de càlcul 

Per els calcular els diàmetres de les canonades de les aigües residuals, s’utilitza el mètode de 
la fórmula de Manning - Strickler. 

 

 A·Rh^(2/3)·So^(½) 
        Q = ————————————————— 

 n 
 

 Rh^(2/3)·So^(½) 
        v = ——————————————— 

 n 
 
on: 

 

Q és el cabal en m3/s 

 

v és la velocitat del fluid en m/s 

 

A és la secció de la làmina de fluid (m2). 

 

Rh és el radi hidràulic de la làmina de fluid (m). 

 

So és la pendent de la solera del canal (desnivell per longitud de conducció). 

 



n és el coeficient de Manning. 

Els col·lectors i claveguerons per a instal·lacions de sanejament d'aigües residuals es 
dimensionaran per operar a mitja secció ( 50% de la seva capacitat hidràulica) fins a un màxim 
de tres quartes parts de secció (75% de la seva capacitat). 

 

 

La intensitat pluviomètrica s’obté de la taula B.1 en funció de la isoyeta i de la zona 
pluviomètrica corresponent a la localitat determinada mitjançant el mapa de la figura B.1 del 
apèndix B del CTE, essent la intensitat pluviomètrica (i) de 110 mm/h, per Rocallaura la isoyeta 
50,zona B. 

La superfície considerada és de 1.200 m2 per pou corresponent al carrer i la coberta dels 
edificis colindants. 

Q = S x I x C 

C: Coeficient mig d’escorrentia. (0,85 per àrees urbanes i 0,20 per zones no pavimentades). 

A: Superfície considerada (Ha). 

I: Intensitat pluviomètrica mm/h 

  



3 Electricitat, enllumenat i xarxa de terres (REBT) 

3.1 Descripció de la instal·lació 

La instal·lació elèctrica tant de baixa tensió com d’enllumenat exterior públic és aèria 
actualment, en el present projecte s’estudia el soterrament d’aquestes línies.  

Tot el conjunt d’instal·lacions corresponents a electricitat s'estudien tenint en compte les 
següents consideracions: 

L’energia serà subministrada en forma de corrent trifàsica a 3x230/400 V i 50 Hz. 

La caiguda de tensió màxima admissible en el dimensionat de conductors serà del 3 % pels 
circuits d'enllumenat i del 5 % pels de força motriu o usos diferents d'enllumenat.  

En tota la instal·lació s'aconseguirà el màxim equilibri de càrregues que suporten les diferents 
fases, subdividint-se de manera que les pertorbacions originades per possibles avaries en 
qualsevol punt de la mateixa, afectin a un mínim de sectors de la instal·lació. 

La instal·lació de posada a terra seguirà l’esquema TT. 

L'estudi de la il·luminació tindrà per objecte aconseguir en els diferents espais una intensitat 
lumínica corresponent a la funció que es desenvoluparà repartida amb una uniformitat superior 
al 50% a tot l'espai. 

Els valors lumínics adoptats seguiran les recomanacions de la CTE i la norma DIN 5035.  

El tipus d’equips utilitzats son de tipus led. Les enceses del bar es realitzaran de forma 
centralitzada i en les zones de pas, vestuaris i banys l’encesa es realitzarà per detector de 
presència. 

 

3.1.1 Previsió de potències 

La potència considerada per edifici és la que s’indica en el REBT com a electrificació elevada 
de 9,2 kW per edifici. 

L’enllumenat públic es conservarà la tipologia de llumeneres que és tipus Villa però es reduirà 
la potència degut a que actualment les lluminàries són de VSAP150W i es realitzarà un retrofit 
amb mòdul led de 60 W. 

 

11 ut retrofit lluminàries Villa de 60 W 2700 K 

1 ut de projector LED 200 W 3000K 

Essent la potència d’enllumenat instal.lada 860 W en aquesta actuació. 

3.1.1.1 Conductors 

La xarxa d’enllumenat exterior públic es realitzarà amb els següents conductors; 



Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 5x6 mm2 i 
col·locat en tub 

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat enterrat per a connexió 
de terra, i piques de posta a terra. 

Els conductors per soterrar la línia de baixa tensió seran: 

Conductor 3x1x240 + 1x150 d´alumini 0,6 - 1 kV col·locat en tub 

 

3.1.1.2 Canalitzacions 

Tubs:  

 Execució superfície: els tubs en façana per les conversions seran metàl·lics. 

El diàmetre interior nominal dels tubs serà, per a cada aplicació, el que defineix la ITC BT 021, en 

funció del nombre i secció dels conductors que han de contenir, segons les taules següents: 

Secció nominal Diàmetre exterior dels tubs (mm)

dels conductors Número de conductors 

unipolars (mm2) 1 2 3 4 5 

1,5 12 12 16 16 16 

2,5 12 12 16 16 20 

4 12 16 20 20 20 

6 12 16 20 20 25 

10 16 20 25 32 32 

16 16 25 32 32 32 

25 20 32 32 40 40 

35 25 32 40 40 50 

50 25 40 50 50 50 

70 32 40 50 63 63 

95 32 50 63 63 75 

120 40 50 63 75 75 

150 40 63 75 75 - 

185 50 63 75 - - 

240 50 75 - - - 

Taula 1. Tubs en canalitzacions superficials 



 

Secció nominal Diàmetre exterior dels tubs (mm)

dels conductors Número de conductors 

unipolars (mm2) 1 2 3 4 5 

1,5 12 12 16 16 20 

2,5 12 16 20 20 20 

4 12 16 20 20 25 

6 12 16 25 25 25 

10 16 25 25 32 32 

16 20 25 32 32 40 

25 25 32 40 40 50 

35 25 40 40 50 50 

50 32 40 50 50 63 

70 32 50 63 63 63 

95 40 50 63 75 75 

120 40 63 75 75 - 

150 50 63 75 - - 

185 50 75 - - - 

240 63 75 - - - 

Taula 2. Tubs en canalitzacions encastades 

 

3.1.2 CDU 

La caixa de distribució urbana ha de permetre l'entrada elèctrica, la derivació a dos abonats i la 
doble sortida a la mateixa caixa com a mínim. Es realitzarà preferiblement encastada, si no 
serà de superfície amb peana i armari de formigó.  

3.1.3 Xarxa de terra 

L’objectiu de la posada a terra és limitar la tensió respecte a terra que pot aparèixer en les 
masses metàl·liques, per un defecte d’aïllament (tensió de contacte); i assegurar el 
funcionament de les proteccions. Els valors que es consideren admissibles per al cos humà 
són:  

Local o emplaçament conductor: 24 V  



Altres casos: 50 V  

La posada a terra consisteix en un lligam metàl·lic directe entre determinats elements d’una 
instal·lació i un elèctrode o grup elèctrodes enterrats en el sòl. Amb aquesta connexió 
s’aconsegueix que no existeixin diferències de potencial perilloses en el conjunt d’instal·lacions, 
edifici i superfície pròxima al terreny. Altrament, la posada a terra permet el pas a terra dels 
corrents de manca o de descàrregues d’origen atmosfèric.  

Per garantir la seguretat de les persones en cas de corrent de defecte, s’estableixen els 
següents valors de resistència de pas a terra màxima del conjunt de l’edifici: 5 Ω. 

Serà efectuada mitjançant elèctrodes clavats verticalment en el terreny. S’instal·larà com a 
mínim un elèctrode de presa de terra en cada cantonada de l’edifici i una a cada quadre.  

Els elèctrodes com a mínim seran d'acer recobert de coure de 250 µ, de 14 mm de diàmetre i 
1,5 m de longitud. 

Els conductors que s'utilitzen per unir els elèctrodes, en la xarxa de presa a terra, poden ser 
unipolars de coure, de tensió assignada 450/750 V , amb recobriment color verd-groc i secció 
mínima de 16 mm2, instal·lats per dins del tubular, o bé conductors de coure nu de 35 mm2 de 
secció mínima, col·locat per fora del tubular. 

Totes les connexions de la xarxa de presa de terra es realitzaran amb terminals, grapes o 
elements adequats que garanteixin un bon contacte permanent y protecció contra la corrosió. 

3.2 Normativa 

Per a la redacció i càlculs s’han tingut en compte els reglaments i normes en vigor, tant 

d’enllumenat com d’instal·lacions elèctriques. 

▪ Reglament electrotècnic Baixa Tensió. Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost de 2002. 

- ITC 09 – Instal·lacions d’Enllumenat Exterior. 

- ITC 07 – Xarxes soterrades per a distribució de baixa tensió. 

- ITC 21 – Tubs i canals protectores. 

▪ Reglament d’eficiència energètica d’instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves 
instruccions tècniques complementaries EA-01 a EA-07. Reial Decret 1890/2008, de 14 de 
novembre. 

▪ Normes de les companyies subministradores. 

▪ Normes UNE EN sobre Especificacions Tècniques de bàculs i columnes, amb el marcatge 
CE corresponent. 

▪ Ordre de 14 de maig de 1987, per la qual es regula el procediment d'actuació del 
Departament d'Indústria i Energia per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa 
Tensió mitjançant la intervenció de les Entitats d'Inspecció i Control de la Generalitat de 
Catalunya. 

▪ Llei 06/2001 D'Ordenació ambiental 

 

3.3 Bases de càlcul 

El càlcul de les línies elèctriques descrites en el projecte, s'efectuarà atenent alhora a tres 
paràmetres:  



Intensitat màxima admissible o d'escalfament.  

Màxima caiguda de tensió.  

Intensitat de curtcircuit.  

I tenint en compte el tipus de tensió aplicada i la línia utilitzada, tenim:  

Línies monofàsiques.  

Línies trifàsiques. 

S'han calculat seguint la normativa respecte a caigudes de tensió admissibles i intensitats 
màximes admissibles. Les expressions utilitzades han estat: 

Sistema monofàsic: 

cos IV = P  

SV
LPtdc 





cos
2 = ...  

Sistema trifàsic: 

cos IVl 3 = P  

SV
LPtdc 





cos = ...  

P = Potència 

L = Longitud circuit 

I = Intensitat 

V = Tensió de fase 

Vl = Tensió de línia 

Cos = Factor de potència 

 = Conductivitat del coure 

c.d.t. = Caiguda de tensió 

S = Secció 

Per al càlcul de la secció dels conductors de les derivacions individuals es tindrà en compte: 

1. La demanda prevista per a cada usuari, la qual serà com a mínim la fixada per la ITC 
BT 010, i la intensitat de la qual estarà controlada per els dispositius privats de 
comandament i protecció. 

2. La caiguda de tensió màxima admissible en el dimensionat de conductors serà del 3 % 
pels circuits d'enllumenat i del 5 % pels de força motriu o usos diferents d'enllumenat.  

 



 Enllumenat % Força % 

Derivació Individual 1.5 1.5 

Circuits interiors 3 5 

TOTAL 4,5 % 6,5 % 

 

En tota la instal·lació s'aconseguirà el màxim equilibri de càrregues que suporten les diferents 
fases, subdividint-se de manera que les pertorbacions originades per possibles avaries en 
qualsevol punt de la mateixa, afectin a un mínim de sectors de la instal·lació. 

La instal·lació de posada a terra seguirà l’esquema TT. 

Al annex de càlculs es justifica el dimensionament de la línia elèctrica de derivació individual de 
la instal·lació. 

3.4 Càlcul de corrents de curtcircuit 

Per el càlcul de corrent de curtcircuit s’aplica el que s’indica en la guia tècnica d’aplicació de 
baixa tensió, en el seu annex 3. 

Per tant, es pot utilitzar la següent fórmula simplificada: 

 

On:  

Icc: Intensitat de curtcircuit màxim en el punt considerat  

U: Tensió d’alimentació fase neutre (240V)  

R: Resistència del conductor de fase entre el punt considerat i la alimentació  

El valor de R ha de tenir en compte la suma de resistències dels conductors entre la Caixa 
general de Protecció i el punt considerat, en el qual es vol calcular el curtcircuit que s'emplaça 
el quadre amb els dispositius generals de comandament i protecció. 

Per al càlcul de R es considerarà per simplificació que els conductors es troben a una 
temperatura de 20ºC, per obtenir així el valor màxim possible de Icc. 

La resistivitat d'el conductor es considerarà també a la mateixa temperatura de 20ºC. 

                    L 
RL = ρ ----------------- 
                    S 
 

Essent: 

S = secció de fases 



L = longitut de fases 

ρ = resistivitat del conductor  

 

Les intensitats de curt circuit admissibles en els conductors son: 

 

NATURALESA 
CONDUCTOR 

TIPUS 
D’AÏLLAMENT 

DURADA DEL CURT CIRCUIT EN SEGONS 

0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 
COURE XLPE - EPR 449 318 259 201 142 116 100 90 82 
ALUMINI XLPE – EPR 294 203 170 132 93 76 66 59 54 

 

 

 

 



4 Telecomunicacions 

4.1 Objecte 

El present annex té per objecte determinar les característiques geomètriques, funcionals i 
estructurals de les canalitzacions subterrànies i elements a elles associats que formin part de 
l'obra civil (tubs, prismes de formigó, arquetes, etc.), que constitueixen el suport de les xarxes 
de distribució de telefonia i fibra òptica. 

4.2 Criteris de disseny 

Es dotarà el carrer objecte d’estudi d'una infraestructura soterrada en què hi haurà arquetes D 
o H en totes les cantonades i en trams intermedis, separades en distàncies no majors de 50 m. 

La arquetes D i H es connectaran amb un total de 4 tubs soterrats (4 x 63 mm). En aquestes 
canalitzacions s'han d'interposar arquetes M que interceptaran els dos tubs més superficials ( 
de 63 mm ) per la derivació als edificis. 

D'aquesta manera , les futures promocions podran connectar la infraestructura comuna de 
telecomunicacions (RITU i xarxa secundària ) a una de les arquetes. 

Totes les línies dins del àmbit es preveuen soterrades. 

Les característiques tècniques seran les establertes per les normatives de la companyia, i 
s’adaptaran a les condicions municipals d’ocupació del subsòl i utilització dels conductes per 
part dels diferents operadors de telefonia, veu, dades i televisió. 

4.3 Descripció de la Solució adoptada 

El disseny general de la xarxa es planteja mitjançant una canalització principal (xarxa de 
distribució) i una xarxa de dispersió, de manera que tots els elements puguin disposar de 
connexió al servei de telefonia. 

Les xarxes seran enterrades, discorrent sota vorera / calçada en la totalitat del carrer.  

El nombre màxim d'abonats que es poden proveir amb una arqueta D o H és de 16. La 
capacitat dels armaris de distribució de connexions serà com màxim de 25 parells (18 - 20 
abonats). 

Tots els conductes estaran col·locats en rases i protegits mitjançant prismes de formigó en 
massa HM-20 d'acord amb la norma tècnica NT.F1.003 de Telefónica "Canalitzacions 
subterrànies en urbanitzacions i polígons industrials". 

Els prismes se situaran a 45 cm. de la cara exterior de la vorera i a 60 cm. de la rasant de la 
calçada, en el cas que discorri sota ella. 

4.3.1 Xarxa 

La xarxa de distribució, no es contempla en el present projecte, essent la companyia 
contractada en la població, la que haurà de distribuir la seva pròpia xarxa. 



4.4 Canonades 

Les canalitzacions estan formades per conductes de PE corrugat  col·locats en rasa sota 
vorera i protegits totalment amb formigó en el pas per la calçada, constituint un conjunt 
resistent anomenat prisma de canalització. 

Les dimensions del prisma resultants són per : 

- 4 conductes de diàmetre 63. 

En el pas de vials, el creuament es realitzarà sota tubs de protecció formigonats amb un tub de 
reserva de diàmetre mínim de 160 mm que permeti la substitució dels cables.  

La fondària d’instal·lació dels conductors serà de 0,70 m sota les voravies i de 0,90 m en els 
passos de carrers.  

4.5 Arquetes 

L'arqueta és un paral·lelepípede recte constituït per una solera, dues parets transversals, dos 
longitudinals i tapa, constituït de formigó armat o en massa en funció del tipus d'arqueta i la 
hipòtesi de càlcul utilitzada. Les arquetes deTelefónica es denominen segons la seva 
grandària, M, D o H, seguides de la lletra F si són prefabricades. En aquest projecte s’han 
previst els següents tipus d’arqueta; 

Pericó de formigó, tipus MF, de 300x300 mm de dimensions interiors, 420x420x550 mm de 
dimensions exteriors, amb tapa de formigó classe B-125 segons UNE-EN 124 per derivacions a 
habitatges. 

Pericó de formigó armat, tipus HF-II, de 800x700 mm de dimensions interiors, 960x860x820 
mm de dimensions exteriors, amb tapa de formigó classe B-125 segons UNE-EN 124 per 
registre.  



1. Descripció de la xarxa de saneajment 

 
 
La velocitat de la instal·lació tindrà que quedar per sobre del mínim establert, per evitar sedimentació, 
incrustacions i estancament, i per sota del màxim, perquè no es produeixi erosió. 
 
2. Descripció dels materials empleats 

Els materials utilitzats per a aquesta instal.lació són: 
A 4000 TUB HDPE  - Coeficient de Manning: 0.00900 

Descripció Geometria Dimensió Diàmetres
mm

DN315  Circular Diàmetre 287.8
DN500  Circular Diàmetre 457.4 

 
El diàmetre a utilitzar es calcularà de forma que la velocitat en la conducció no superi la velocitat màxima i 
superi la velocitat mínima establertes pel càlcul. 
 
3. Descripció de terrenys 

Les característiques dels terrenys a excavar es detallen a continuació. 
Descripció Llit 

cm 
Rebliment

cm
Ample mínim

cm
Distància lateral

cm
Talús 

Roca  20  20 70 25 1/100  
4. Formulació 

Per al càlcul de conduccions de sanejament, s'utilitza la fórmula de Manning. 
 
  A·Rh^(2/3)·So^(½) 
        Q = ————————————————— 
  n  
  Rh^(2/3)·So^(½) 
        v = ——————————————— 
  n  
on: 

 Q és el cabal en m3/s 
 v és la velocitat del fluid en m/s 
 A és la secció de la làmina de fluid (m2). 
 Rh és el radi hidràulic de la làmina de fluid (m). 
 So és la pendent de la solera del canal (desnivell per longitut de conducció). 
 n és el coeficient de Manning. 

 
 
5. Combinacions 

A continuació es detallen les hipótesis utilitzades en els aports, i les combinacions que s'han realitzat 
ponderant els valors consignats per cada hipótesis. 
 

Combinació Hipòtesis
Pluvials

Pluvials 1.00 
 
6. Resultats 

6.1 Llistat de nusos 

Combinació: Pluvials 
Nus  Cota

m
Prof. Pou

m
Cabal sim.

m³/h
Coment.

PS1 44.57 1.29 88.00  

PS2 43.16 1.29 88.00  

PS3 41.97 1.34 88.00  

PS4 41.39 1.69 88.00  



Nus  Cota
m

Prof. Pou
m

Cabal sim.
m³/h

Coment.

PS5 42.12 1.30 88.00  

PS6 43.09 1.30 88.00  

SM1 40.90 1.57 528.00   
 
6.2 Llistat de trams 

Valors negatius en cabal o velocitat indiquen que el sentit de circulació és de nus final a nus inicial. 
Combinació: Pluvials 

Inici Final Longitut 
m 

Diàmetres
mm

Pendent
%

Cabal
m³/h

Calat
mm

Velocitat 
m/s

Coment. 

PS1  PS2 46.85 DN315 3.01 88.00 70.82 2.26 Vel.mín. 
PS2  PS3 35.22 DN315 3.38 176.00 90.12 2.81   

PS3  PS4 21.18 DN315 2.48 264.00 121.63 2.81   

PS4  PS5 23.97 DN315 3.44 -176.00 99.09 -2.87   

PS4  SM1 4.65 DN500 8.00 528.00 107.25 5.00 Vel.màx. 
PS5  PS6 8.66 DN315 11.00 -88.00 50.96 -3.58    

 
7. Envolvent 

S'indiquen els màxims dels valors absoluts. 
Envolvent de màxims 

Inici Final Longitut
m 

Diàmetres
mm

Pendent
%

Cabal
m³/h

Calat
mm

Velocitat 
m/s 

PS1 PS2  46.85 DN315 3.01 88.00 70.82 2.26 
PS2 PS3  35.22 DN315 3.38 176.00 90.12 2.81 
PS3 PS4  21.18 DN315 2.48 264.00 121.63 2.81 
PS4 PS5  23.97 DN315 3.44 176.00 99.09 2.87 
PS4 SM1  4.65 DN500 8.00 528.00 107.25 5.00 
PS5 PS6  8.66 DN315 11.00 88.00 50.96 3.58  

 
S'indiquen els mínims dels valors absoluts. 

Envolvent de mínims 
Inici Final Longitut

m 
Diàmetres

mm
Pendent

%
Cabal
m³/h

Calat
mm

Velocitat 
m/s 

PS1 PS2  46.85 DN315 3.01 88.00 70.82 2.26 
PS2 PS3  35.22 DN315 3.38 176.00 90.12 2.81 
PS3 PS4  21.18 DN315 2.48 264.00 121.63 2.81 
PS4 PS5  23.97 DN315 3.44 176.00 99.09 2.87 
PS4 SM1  4.65 DN500 8.00 528.00 107.25 5.00 
PS5 PS6  8.66 DN315 11.00 88.00 50.96 3.58  



Llistat general de la instal.lació 

 
 

 
Pàgina 1 

1. Descripció de la xarxa de sanejament residual 

 
 
La velocitat de la instal·lació tindrà que quedar per sobre del mínim establert, per evitar sedimentació, 
incrustacions i estancament, i per sota del màxim, perquè no es produeixi erosió. 
 
2. Descripció dels materials empleats 

Els materials utilitzats per a aquesta instal.lació són: 
A 4000 TUB HDPE  - Coeficient de Manning: 0.00900 

Descripció Geometria Dimensió Diàmetres
mm

DN200  Circular Diàmetre 182.6 
 
El diàmetre a utilitzar es calcularà de forma que la velocitat en la conducció no superi la velocitat màxima i 
superi la velocitat mínima establertes pel càlcul. 
 
3. Descripció de terrenys 

Les característiques dels terrenys a excavar es detallen a continuació. 
Descripció Llit 

cm 
Rebliment

cm
Ample mínim

cm
Distància lateral

cm
Talús 

Roca  20  20 70 25 1/100  
4. Formulació 

Per al càlcul de conduccions de sanejament, s'utilitza la fórmula de Manning. 
 
  A·Rh^(2/3)·So^(½) 
        Q = ————————————————— 
  n  
  Rh^(2/3)·So^(½) 
        v = ——————————————— 
  n  
on: 

 Q és el cabal en m3/s 
 v és la velocitat del fluid en m/s 
 A és la secció de la làmina de fluid (m2). 
 Rh és el radi hidràulic de la làmina de fluid (m). 
 So és la pendent de la solera del canal (desnivell per longitut de conducció). 
 n és el coeficient de Manning. 

 
 
5. Combinacions 

A continuació es detallen les hipótesis utilitzades en els aports, i les combinacions que s'han realitzat 
ponderant els valors consignats per cada hipótesis. 
 

Combinació Hipòtesis
Residuals

Residuals 1.00 
 
6. Resultats 

6.1 Llistat de nusos 

Combinació: Residuals 
Nus  Cota

m
Prof. Pou

m
Cabal sim.

m³/h
Coment.

PS1 44.57 1.29 1.15  



Llistat general de la instal.lació 

 
 

 
Pàgina 2 

Nus  Cota
m

Prof. Pou
m

Cabal sim.
m³/h

Coment.

PS2 43.16 1.29 5.76  

PS3 41.97 1.34 6.34  

PS4 41.39 1.69 5.76  

PS5 42.12 1.30 1.15  

PS6 43.09 1.30 11.52  

SM1 40.90 1.57 31.68   
 
6.2 Llistat de trams 

Valors negatius en cabal o velocitat indiquen que el sentit de circulació és de nus final a nus inicial. 
Combinació: Residuals 

Inici Final Longitut 
m 

Diàmetres
mm

Pendent
%

Cabal
m³/h

Calat
mm

Velocitat 
m/s

Coment. 

PS1  PS2  46.85 DN200 3.01 1.15 9.27 0.64 Vel.mín. 
PS2  PS3  35.22 DN200 3.38 6.91 21.04 1.14   

PS3  PS4  21.18 DN200 2.48 13.25 31.04 1.25   

PS4  PS5  23.97 DN200 3.44 -12.67 28.05 -1.38   

PS4  SM1  4.65 DN200 8.00 31.68 35.72 2.44 Vel.màx. 
PS5  PS6  8.66 DN200 11.00 -11.52 20.26 -2.02    

 
7. Envolvent 

S'indiquen els màxims dels valors absoluts. 
Envolvent de màxims 

Inici Final Longitut
m 

Diàmetres
mm

Pendent
%

Cabal
m³/h

Calat
mm

Velocitat 
m/s 

PS1  PS2  46.85 DN200 3.01 1.15 9.27 0.64 
PS2  PS3  35.22 DN200 3.38 6.91 21.04 1.14 
PS3  PS4  21.18 DN200 2.48 13.25 31.04 1.25 
PS4  PS5  23.97 DN200 3.44 12.67 28.05 1.38 
PS4  SM1  4.65 DN200 8.00 31.68 35.72 2.44 
PS5  PS6  8.66 DN200 11.00 11.52 20.26 2.02  

 
S'indiquen els mínims dels valors absoluts. 

Envolvent de mínims 
Inici Final Longitut

m 
Diàmetres

mm
Pendent

%
Cabal
m³/h

Calat
mm

Velocitat 
m/s 

PS1  PS2  46.85 DN200 3.01 1.15 9.27 0.64 
PS2  PS3  35.22 DN200 3.38 6.91 21.04 1.14 
PS3  PS4  21.18 DN200 2.48 13.25 31.04 1.25 
PS4  PS5  23.97 DN200 3.44 12.67 28.05 1.38 
PS4  SM1  4.65 DN200 8.00 31.68 35.72 2.44 
PS5  PS6  8.66 DN200 11.00 11.52 20.26 2.02  

 



Annex 2 Ordre d'execució de les activitats i 
programa de control 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ Carrer UNIÓ, tram entre carrer Major i carrer Mare de Déu del Pilar, de ROSSELLÓ
AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ - DESEMBRE  2020                 ANNEXES MEMÒRIA

Valeri Mas Boldú, arquitecte 
66



PROJECTE D’URBANITZACIÓ Carrer UNIÓ, tram entre carrer Major i carrer Mare de Déu del Pilar, de ROSSELLÓ
AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ - DESEMBRE  2020                 ANNEXES MEMÒRIA

Valeri Mas Boldú, arquitecte 
67



PROJECTE D’URBANITZACIÓ Carrer UNIÓ, tram entre carrer Major i carrer Mare de Déu del Pilar, de ROSSELLÓ
AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ - DESEMBRE  2020                 ANNEXES MEMÒRIA

Valeri Mas Boldú, arquitecte 
68



PROJECTE D’URBANITZACIÓ Carrer UNIÓ, tram entre carrer Major i carrer Mare de Déu del Pilar, de ROSSELLÓ
AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ - DESEMBRE  2020                 ANNEXES MEMÒRIA

Valeri Mas Boldú, arquitecte 
69



PROJECTE D’URBANITZACIÓ Carrer UNIÓ, tram entre carrer Major i carrer Mare de Déu del Pilar, de ROSSELLÓ
AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ - DESEMBRE  2020                 ANNEXES MEMÒRIA

Valeri Mas Boldú, arquitecte 
70



PROJECTE D’URBANITZACIÓ Carrer UNIÓ, tram entre carrer Major i carrer Mare de Déu del Pilar, de ROSSELLÓ
AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ - DESEMBRE  2020                 ANNEXES MEMÒRIA

Valeri Mas Boldú, arquitecte 
71



PROJECTE D’URBANITZACIÓ Carrer UNIÓ, tram entre carrer Major i carrer Mare de Déu del Pilar, de ROSSELLÓ
AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ - DESEMBRE  2020                 ANNEXES MEMÒRIA

Valeri Mas Boldú, arquitecte 
72



PROJECTE D’URBANITZACIÓ Carrer UNIÓ, tram entre carrer Major i carrer Mare de Déu del Pilar, de ROSSELLÓ
AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ - DESEMBRE  2020                 ANNEXES MEMÒRIA

Valeri Mas Boldú, arquitecte 
73



PROJECTE D’URBANITZACIÓ Carrer UNIÓ, tram entre carrer Major i carrer Mare de Déu del Pilar, de ROSSELLÓ
AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ - DESEMBRE  2020                 ANNEXES MEMÒRIA

Valeri Mas Boldú, arquitecte 
74



Annex 3 Normativa tècnica aplicable 
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Normativa tècnica d’urbanització 
Recull de textos reglamentaris i d’altres no normatius�relacionats  
amb els projectes de disseny d’espais urbans.   
 
‐  Llista genèrica no exhaustiva ‐   
 
general 

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

 
 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. 

(DOGC 5/8/2010) 
 
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 

(DOGC 24/7/2006) 
 
 Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis. 
(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 

 
 Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions  

sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 

 
 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 

sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)  

 
 Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  

 
 Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los  

establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 
(BOE 17/12/2004) 

 
 Llei 13/2014, d'accessibilitat.  

(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 
 
 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 
 Real Decreto 505/2007,  pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  

i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 

 
 Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas 

de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados.   
(BOE 11/03/2010)  

 
 Llei 9/2003, de la mobilitat 

(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 
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vialitat 

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

 
 Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, 

de la Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

 
 Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,  

de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 04/03/2016) 

 
 Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial”  

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

 
 UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 

utilizadas por peatones y vehículos. 
 
 Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  

para obras de carreteras.”  
(BOE  07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)  

 
 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat 

de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  
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genèric d’instal·lacions urbanes 

 
 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

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

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

 
 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat 

de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  

 
 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.  
 
 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 
 
xarxes de proveïment d’aigua potable 

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

 
 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria 

d’aigües de Catalunya. 
(DOGC núm. 4015 de 21/11/2003) 

 
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de 

la calidad del agua de consumo humano.  
(BOE 21/02/2003) 

 
 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 

 
 Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías 

de abastecimiento de agua”. 
(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament) 

 
 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 
 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
 Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. 

(BOP 20/11/2012). 
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Hidrants d’incendi 

 
 Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra incendios” 
(BOE 14/12/1993) 

 
xarxes de sanejament 

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

 
 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes 

aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE 30/12/1995) 

 
 Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 

de Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 

Àmbit  municipal o supramunicipal: 

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

 
 Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona  

Títol 5: Gestió d’aigües. Cap. 2. Ús del sistema de sanejament d’aigües residuals i pluvials 
(BOP 02/05/2011) 

 
 
xarxes de distribució de gas canalitzat 

 Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones complementarias”: 
(BOE 04/09/2006)  
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

 
 Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles 

gaseosos.” (BOE 06/12/1974) 
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes 
y acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 

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

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

Genera l  

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

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

 
Al ta  Tens ió  

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

 
 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
(BOE 09/06/2014)  

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

Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç.  
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió  

 
Ba ixa  Tens ió  

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 
 Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 

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

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

Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

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

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

 
 Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-

RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación” 
(BOE 01/08/1984) 

 
 Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 

(BOE 26/06/1984) 
 
 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-

Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

 
enllumenat públic 

 Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 

 
 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001) 
 
 Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental 

de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
(DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) 

 
 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 

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

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

 
 Especificacions tècniques de les Companyies 



Annex 4 Gestió de residus 
  



REAL DECRETO 210/2018

REAL DECRETO 105/2008 

DECRET 89/2010 (derogat 
parcialment i modificat)

Obra:
Situació:
Municipi :

       Volum
    Terres d'excavació Codificació residus LER (m3) (tones/m3) (tones)

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 272 2,0 544,6

grava i sorra solta 0 1,7 0,0

argiles 0 2,1 0,0

terra vegetal 0 1,7 0,0

pedraplé 0 1,8 0,0

terres contaminades 170503 0 1,8 0,0

altres 0 1,0 0,0

272 m3
544,6 t 326,76 m3

NO SI NO

   Superfície construïda 1.032,54 m2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,086 88,680 0,090 92,485

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 37,826 0,041 42,029

formigó 170101 0,036 37,651 0,026 26,894

petris barrejats 170107 0,008 8,116 0,012 12,184

guixos 170802 0,004 4,055 0,010 10,036

altres 0,001 1,033 0,001 1,342

   embalatges 0,004 4,406 0,029 29,456

fustes 170201 0,001 1,246 0,005 4,646

plàstics 170203 0,002 1,631 0,010 10,691

paper i cartró 170904 0,001 0,857 0,012 12,261

metalls 170407 0,001 0,671 0,002 1,858

0,090 93,09 t 0,118 m3

formigóns, fàbrica, petris
fustes

plàstics
paper i cartró

metalls
altres

guix

Totals 13,43 m3 m3 m3
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pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20)

2,06
3,60 8,56

2,28
0,51

57,0451,48

0,57

3,99
7,41

0,512,95

   Destí de les terres i materials d'excavació

mateixa obra

no es considera residu és residuEls 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

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

   Total  excavació

0,00

326,76

0,00

    Pes 

0,00

0,00

0,00

m3

0,00

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

codificació

tipus
quantitats

    Volum aparent    Densitat real

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :
c/Prat de la Riba
Rocallaura (Vallbona de les monges)

URBANITZACIÓ CARRER PRAT DE LA RIBA A ROCALLAURA

Urgell

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

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

fonaments/estructura   

 abocador

4,97
0,67

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3

1,54

10,04

121,94

22,81

altra obra

   Residus de construcció totals 

reutilització

4,16
0,67

tancaments   

Total residu edificació 

43,24

acabats 



-
-
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

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

graves i sorra compacta 326,76
graves i sorra solta 0,00
argiles 0,00
terra vegetal 0,00
pedraplé 0,00
altres 0,00
terres contaminades 0,00
Total 326,76

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 37,65

Maons, teules i ceràmics 40 37,83

Metalls 2 0,67

Fusta 1 1,25

Vidres 1 inapreciable

Plàstics 0,5 1,63

Paper i cartró 0,5 0,86

Especials* inapreciable inapreciable

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

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

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

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

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

si no especial

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

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió,
però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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0,00
0,00 326,76

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

si

0,00

Terres

5.-

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

5.-

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

no

no

no

no especial

0,00

0,00 0,00

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 de ...

cal separar 

0,00

0,00

a la mateixa obra
326,76

0,00

0,00

si

R.D. 105/2008

gestió dins obra
minimització

MINIMITZACIÓ

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

4.-

6.-

4.-
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

 Per portar a l'abocador (m3)

6.-

projecte*

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                                                                          

no especial

especial

si

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

0,00 0,00

0,00

no especial

inert

inert
tipus de residu

no especialno

a altra autoritzada

GESTIÓ (obra)

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

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

Reutilizació (m3)

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



si
-
si

tipus de residu
residus 
residus urbanització

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 al abocador : 15 Km 4,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 1
       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 0,00
Terres contaminades 0,00

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

Formigó 36,31
Maons, teules i ceràmics 56,74
Petris barrejats 16,45

Metalls 2,51
Fusta 6,27
Vidres inapreciable
Plàstics 14,43
Paper i cartró 16,55
Guixos i altres no especials 15,36

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m3

tones

euros

- 100

181,53435,68

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

912,87

Casetes d'emmagatzematge

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

Compactadores

304,29 1.297,80

-

2.980,18

Obra nova

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
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 Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

100

-

-66,21

0,00

100

145,23

-

-

200

465,22

75,27 100

-173,19
--

57,73100

-25,09

198,63

El pes dels residus és de :

Costos*

Classificació          

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

-

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

-

runa brutaruna neta

851,08

0,00

283,69

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost
s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

pressupost

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

-

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

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

246,73

 Instal·lacions de valorització

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

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

Valoritzador / Abocador          

E-775.02CONSORCI PER A LA GESTIO RESIDUS 

PRESSUPOST

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

URBANS DE L'URGELL 

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

gestió fora obra

100

0,00

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

adreça

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

30,09 10,03

Transport           

- -
--

-

codi del gestor

164,62
93,09

PLANS DE L'OFEGAT. 25300 TÀRREGA

2.980,18

El volum de residus aparent és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :



-

-

1

unitats - -

si
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-
-
-
-
-
-

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

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

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus
Estudi de Seguretat i Salut

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

unitats

unitats

unitats

unitats

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

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

Obra nova

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

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

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

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 al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

plec de condicions
tècniques

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.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió 
de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.
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Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació 544,60 tones tones
Total construcció 93,09 tones % tones

   Càlcul del dipòsit 
Residus de excavació */** 0,00 tones 11 euros

Residus de construcció ** 23,27 tones 11 euros

tones

euros

Previsió final de l'Estudi

0,00

Total dipòsit ***

75,00

255,97euros/ tona

* 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)
***Dipòsit mínim 150€

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

euros/ tona

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

Obra nova
dipòsit
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255,97

23PES TOTAL DELS RESIDUS

0,00
23,27

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

DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

% de reducció per 

minimització
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Carrer Prat de la Riba Rocallaura

AMIDAMENTS Data: 23/12/21 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 405
Capítol 00  TREBALLS PREVIS

1 010000 PA VALLADO DE TODO EL PERÍMETRO EN AQUELLOS PUNTOS QUE SEA NECESARIO SEGÚN
INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, INCLUYENDO PUERTAS DE ACCESO PEATONAL Y
PUERTAS DE ACCESO DE VEHÍCULOS. SE INCLUYE CARTEL DE ANUNCIO DE LA PROMOCIÓN.

ACOMETIDAS DE OBRA PARA AGUA Y ELECTRICIDAD EN OBRA, INCLUIDA CASETA Y CUADRO
ELÉCTRICO.

INSTALACIONES PROVISIONALES DE AGUA Y ELECTRICIDAD PARA LA OBRA, INCLUIDOS
SUBCUADROS ELÉCTRICOS Y RED DE AGUA; ASÍ COMO CONSUMOS DE LOS MISMOS.
SE RETIRARAN ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS, TODOS AQUELLOS ELEMENTOS DE MOBILIARIO
URBANO, MACETAS URBANAS Y OTROS ELEMENTOS MÓVILES QUE SE ENCUENTREN SITUADOS EN
LA CALLE OBJETO DE LA INTERVENCIÓ O QUE PUEDAN VERSE AFECTADAS POR LAS OBRAS.
IMPLANTACIÓN EN OBRA DE CASETAS PARA EL PERSONAL, SANITARIOS Y OFICINA EN OBRA.

TRASLADO Y MONTAJE DE GRÚAS TORRE PARA LA OBRA (NUMERO DE UNIDADES SEGÚN
NECESIDADES), SE INCLUYEN CIMENTACIONES, LEGALIZACIONES Y TRAMITES, Y POSTERIOR
DESMONTAJE. SE INCLUYEN TAMBIÉN TODOS LOS MEDIOS MECÁNICOS QUE SE NECESITEN
DURANTE EL PROCESO DE LAS OBRAS, TALES COMO NORIAS, MONTACARGAS, ...

TRABAJOS DE REPLANTEO EN OBRA, REALIZADOS POR TOPÓGRAFO ACREDITADO,
COMPRENDIENDO LO SIGUIENTE:
- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
- MARCAJE DE EJES
- RASANTES Y COTAS DE NIVEL

MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASETA DE OBRA-OFICINA, PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA Y PROMOTOR, CONSTANDO DE LO SIGUIENTE:
- SALA DE REUNIONES CON MESA Y 6 SILLAS
- DESPACHO CON MESA, 1 ARMARIO ARCHIVADOR Y 2 SILLAS
- 1 LAVABO
SE INCLUYE:
- AIRE ACONDICIONADO
- TELÉFONO / FAX EN FUNCIONAMIENTO
- ELECTRICIDAD Y AGUA
- ORDENADOR PORTÁTIL DE ÚLTIMA GENERACIÓN INCLUSO IMPRESORA.
LA LIMPIEZA Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL DE LA CASETA IRA A CARGO DE LA CONSTRUCTORA, ASÍ
COMO LOS CONSUMOS DE AGUA, LUZ Y PAPEL DE FAX. EL CONSUMO DE TELÉFONO IRÁ A CARGO
DE LA CONSTRUCTORA.

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 405
Capítol 01  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ RESIDUS

1 P21Q2-HBAJ u Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb fixacions
mecàniques amb mitjans manuals i aplec

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR



Carrer Prat de la Riba Rocallaura

AMIDAMENTS Data: 23/12/21 Pàg.: 2

2 P21Q2-HBAN u Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra
amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 P214F-HBQZ u Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o
sobre parament vertical, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans
manuals i aplec

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les
especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer plaça sant llorenç 1,000 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#
2 camí de l'horta 1,000 4,250 4,250 C#*D#*E#*F#
3 carrer montserrat 1,000 1,850 1,850 C#*D#*E#*F#
4 carrer major 1,000 8,450 8,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,250

5 P214G-78M1 m2 Desmuntatge de rajola indicadora del GR amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la
seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat baix Criteri
d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rajoles indicador GR 2,000 0,200 0,200 0,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,080

6 P2146-DJ3R m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 guals existents accés habitatges 1,000 1,830 1,830 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,570 2,570 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,390 1,390 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,940 0,940 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,020 2,020 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,380 1,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,580

7 P2146-DJ22 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les
especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment formigó existent 1,000 1.033,000 1.033,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Carrer Prat de la Riba Rocallaura

AMIDAMENTS Data: 23/12/21 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 1.033,000

8 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió 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
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 caixa pav calçada 20 formigó + 20 tot-u 1,000 830,900 0,250 207,725 C#*D#*E#*F#
3 caixa paviment vorera 1,000 10,770 0,320 3,446 C#*D#*E#*F#
4 1,000 43,950 0,320 14,064 C#*D#*E#*F#
5 1,000 37,380 0,320 11,962 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,420 0,320 1,414 C#*D#*E#*F#
7 1,000 11,370 0,320 3,638 C#*D#*E#*F#
8 1,000 6,710 0,320 2,147 C#*D#*E#*F#
9 1,000 58,630 0,320 18,762 C#*D#*E#*F#

10 1,000 28,570 0,320 9,142 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 272,300

9 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM Criteri d'amidament: m2 de superfície
amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 caixa pav calçada 20 formigó + 20 tot-u 1,000 830,900 830,900 C#*D#*E#*F#
3 caixa pav vorera 1,000 10,770 10,770 C#*D#*E#*F#
4 1,000 43,950 43,950 C#*D#*E#*F#
5 1,000 37,380 37,380 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,420 4,420 C#*D#*E#*F#
7 1,000 11,370 11,370 C#*D#*E#*F#
8 1,000 6,710 6,710 C#*D#*E#*F#
9 1,000 58,630 58,630 C#*D#*E#*F#

10 1,000 28,570 28,570 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.032,700

10 P21G7-49KB m Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Criteri d'amidament: m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pou sanejament 12,000 1,200 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

11 P21G6-49M1 m Demolició d'embornal i reixa de fosa de 30x300 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de
formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament: m de llargària realment
enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT. La reixa de fosa es reservarà per
a la seva reutilització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reixa camí de l'horta 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 abans del carrer montserrat 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Carrer Prat de la Riba Rocallaura

AMIDAMENTS Data: 23/12/21 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 P21G3-DJ1S m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat amb solera de
10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió Criteri d'amidament: m de llargària realment
enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 claveguera antiga 1,000 157,000 157,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 157,000

13 P2R5-DT1G 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 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 guals existents accés habitatges 1,000 1,830 0,600 0,100 0,110 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,570 0,600 0,100 0,154 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,390 0,600 0,100 0,083 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,940 0,600 0,100 0,056 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,020 0,600 0,100 0,121 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,450 0,600 0,100 0,087 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,380 0,600 0,100 0,083 C#*D#*E#*F#
8 0,000
9 paviment formigó existent 1,000 1.037,000 0,150 155,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,244

14 P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) Criteri
d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg
de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou
totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 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.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 guals existents accés habitatges 1,000 1,830 0,600 0,100 0,110 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,570 0,600 0,100 0,154 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,390 0,600 0,100 0,083 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,940 0,600 0,100 0,056 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,020 0,600 0,100 0,121 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,450 0,600 0,100 0,087 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,380 0,600 0,100 0,083 C#*D#*E#*F#
8 0,000
9 paviment formigó existent 1,000 1.037,000 0,150 155,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,244

Obra 01 PRESSUPOST 405
Capítol 02  PAVIMENTS

1 P956-5RM1 m2 Ferm rígid per a freqüència alta de trànsit pesat, de formigó vibrat HF-4 MPa, ratllat manual i subbase de tot-u
artificial, sobre esplanada E1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Carrer Prat de la Riba Rocallaura

AMIDAMENTS Data: 23/12/21 Pàg.: 5

1 calçada 1,000 830,900 830,900 C#*D#*E#*F#
3 voreres 1,000 10,770 10,770 C#*D#*E#*F#
4 1,000 43,950 43,950 C#*D#*E#*F#
5 1,000 37,380 37,380 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,420 4,420 C#*D#*E#*F#
7 1,000 11,370 11,370 C#*D#*E#*F#
8 1,000 6,710 6,710 C#*D#*E#*F#
9 1,000 58,630 58,630 C#*D#*E#*F#

10 1,000 28,570 28,570 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.032,700

2 P9Z3-DP6L m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 calçada 1,000 830,900 830,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 830,900

3 P9G3-DVV6 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 Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions
del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tall cada 5 m calçada 1,000 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

4 P970-DFTS m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat Criteri d'amidament: m3 de
volum amidat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rigola calçada 1,000 153,000 0,300 0,150 6,885 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,885

5 P977-DSM1 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc o gris, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc Criteri d'amidament: m de llargària amidada
segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rigola central calçada 1,000 153,000 153,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 153,000

6 P9B5-H974 m2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 40 mm de gruix, col·locades amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra 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.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 voreres 1,000 10,770 10,770 C#*D#*E#*F#
2 1,000 43,950 43,950 C#*D#*E#*F#

EUR



Carrer Prat de la Riba Rocallaura

AMIDAMENTS Data: 23/12/21 Pàg.: 6

3 1,000 37,380 37,380 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,420 4,420 C#*D#*E#*F#
5 1,000 11,370 11,370 C#*D#*E#*F#
6 1,000 6,710 6,710 C#*D#*E#*F#
7 1,000 58,630 58,630 C#*D#*E#*F#
8 1,000 28,570 28,570 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 201,800

7 P972-DQM1 m Encofrat a una cara per a paviment de formigó, amb fustes, d'una alçària <= 60 cm 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.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 entre paviment formigó i vorera pedra 1,000 141,000 141,000 C#*D#*E#*F#
4 IMPREVISTOS 240,000 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 381,000

8 P982-B301 m Formació de rampa per a gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 15 de gruix, de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió Criteri d'amidament: La llargada de les rampes per a guals es
mesurarà entre les cares interiors dels capçals. Si el gual es corb, es mesurarà seguin el perímetre exterior del
mateix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reposició guals existents accés
habitatges

1,000 1,830 1,830 C#*D#*E#*F#

2 1,000 2,570 2,570 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,390 1,390 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,940 0,940 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,020 2,020 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,380 1,380 C#*D#*E#*F#
9 imprevistos 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,580

Obra 01 PRESSUPOST 405
Capítol 03  INSTAL.LACIONS
Titol 3 00  ACTUACIONS PRÈVIES

1 P21GP-4RVM u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de
superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 E3CD1101 u Tap provisional del col.lector existent a enderrocat, amb bombeig de les aigues residuals acumulades, per tal de
permetre la realització dels treballs de canvi de canonades.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

EUR



Carrer Prat de la Riba Rocallaura

AMIDAMENTS Data: 23/12/21 Pàg.: 7

Obra 01 PRESSUPOST 405
Capítol 03  INSTAL.LACIONS
Titol 3 01  SANEJAMENT

1 F222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.
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
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASA RESIDUALS I PLUVIALS
CARRER

2 1,000 8,860 1,000 1,350 11,961 C#*D#*E#*F#
3 connexió carrer del joc 1,000 4,700 1,200 1,350 7,614 C#*D#*E#*F#
4 1,000 7,950 0,900 1,350 9,659 C#*D#*E#*F#
5 1,000 23,210 0,900 1,350 28,200 C#*D#*E#*F#
6 1,000 16,350 0,900 1,350 19,865 C#*D#*E#*F#
7 1,000 17,950 0,900 1,350 21,809 C#*D#*E#*F#
8 1,000 24,100 0,900 1,350 29,282 C#*D#*E#*F#
9 1,000 45,250 0,900 1,350 54,979 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,470 0,900 1,350 5,431 C#*D#*E#*F#
11 connexió camí de l'horta 1,000 4,700 0,900 1,350 5,711 C#*D#*E#*F#
13 RASA RESIDUALS HABITATGES
14 37,000 5,000 0,600 1,000 111,000 C#*D#*E#*F#
16 RASA PLUVIALS HABITATGES
17 37,000 5,000 0,600 1,000 111,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 416,511

2 P2218-566F m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió
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
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les
excavacions amb explosiu.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 POUS PLUVIALS 7,000 0,790 1,600 8,848 C#*D#*E#*F#
2 POUS RESIDUALS 8,000 0,800 1,600 10,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,088

3 P2255-DPIP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant 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.

EUR



Carrer Prat de la Riba Rocallaura

AMIDAMENTS Data: 23/12/21 Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASA RESIDUALS I PLUVIALS
CARRER

2 1,000 8,860 0,850 0,600 4,519 C#*D#*E#*F#
3 connexió carrer del joc 1,000 4,700 1,150 0,600 3,243 C#*D#*E#*F#
4 1,000 7,950 0,850 0,600 4,055 C#*D#*E#*F#
5 1,000 23,210 0,850 0,600 11,837 C#*D#*E#*F#
6 1,000 16,350 0,850 0,600 8,339 C#*D#*E#*F#
7 1,000 17,950 0,850 0,600 9,155 C#*D#*E#*F#
8 1,000 24,100 0,850 0,600 12,291 C#*D#*E#*F#
9 1,000 45,250 0,850 0,600 23,078 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,470 0,850 0,600 2,280 C#*D#*E#*F#
11 connexió camí de l'horta 1,000 4,700 0,850 0,600 2,397 C#*D#*E#*F#
13 RASA RESIDUALS HABITATGES
14 37,000 5,000 0,600 0,400 44,400 C#*D#*E#*F#
16 RASA PLUVIALS HABITATGES
17 37,000 5,000 0,600 0,400 44,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,994

4 P2255-DPGM m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM 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.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASA RESIDUALS I PLUVIALS
CARRER

2 1,000 8,860 0,950 0,600 5,050 C#*D#*E#*F#
3 connexió carrer del joc 1,000 4,700 1,250 0,600 3,525 C#*D#*E#*F#
4 1,000 7,950 0,950 0,600 4,532 C#*D#*E#*F#
5 1,000 23,210 0,950 0,600 13,230 C#*D#*E#*F#
6 1,000 16,350 0,950 0,600 9,320 C#*D#*E#*F#
7 1,000 17,950 0,950 0,600 10,232 C#*D#*E#*F#
8 1,000 24,100 0,950 0,600 13,737 C#*D#*E#*F#
9 1,000 45,250 0,950 0,600 25,793 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,470 0,950 0,600 2,548 C#*D#*E#*F#
11 connexió camí de l'horta 1,000 4,700 0,950 0,600 2,679 C#*D#*E#*F#
13 RASA RESIDUALS HABITATGES
14 37,000 5,000 0,600 0,600 66,600 C#*D#*E#*F#
16 RASA PLUVIALS HABITATGES
17 37,000 5,000 0,600 0,600 66,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 223,846

5 P927-3EEL m3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM Criteri d'amidament: m3 de
volum amidat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASA RESIDUALS I PLUVIALS
CARRER

2 1,000 8,860 1,000 0,150 1,329 C#*D#*E#*F#
3 connexió carrer del joc 1,000 4,700 1,300 0,150 0,917 C#*D#*E#*F#
4 1,000 7,950 1,000 0,150 1,193 C#*D#*E#*F#
5 1,000 23,210 1,000 0,150 3,482 C#*D#*E#*F#
6 1,000 16,350 1,000 0,150 2,453 C#*D#*E#*F#
7 1,000 17,950 1,000 0,150 2,693 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 23/12/21 Pàg.: 9

8 1,000 24,100 1,000 0,150 3,615 C#*D#*E#*F#
9 1,000 45,250 1,000 0,150 6,788 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,470 1,000 0,150 0,671 C#*D#*E#*F#
11 connexió camí de l'horta 1,000 4,700 1,000 0,150 0,705 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,846

6 PD55-E3NR u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

7 PD50-4814 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat
amb morter Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

8 PD56-E3M1 m Caixa per a embornal lineal de 35x300 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera
de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 desplaçament embornal lineal camí de
l'horta

1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 ED510524 u Connexió de sanejament pluvials/fecals a xarxa de sanejament en carrer incloent formació de rasa, p.p.
canonada de PEAD de 2 parets i connexionat així com formigonat i omplerta de terres. Totalment instal·lat i
connectat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexions a xarxa existent 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 GD7JS1A8 ut Connexió de baixants d'aigües pluvials en edificis. Inclou canonada de polietilè HDPE doble paret Magnum,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 110/160/200 mm SN 8 kN/m2, unió de maniguets i
empelt a colector general amb unions especifiques de goma i col·locat al fons de la rasa. Inclou fins a 10 metres
de tub. La partida també inclou la formació del forat en el colector general o la conexió a pou de registre i
treballs i materials de paleteria per deixar degudament connectades, segellades, encastades en façana alli on
sigui adient, i completament estanques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 habitatges 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

11 GD7JS1A7 ut Connexió d'escomeses a clavegueram existent en edificis. Inclou tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE doble paret Magnum, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 200/250 mm SN 8 kN/m2 unió de maniguets i empelt a colector general amb unions especifiques de
goma, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Inclou fins a 10 metres de tub. La partida també
inclou la formació del forat en el colector general o la conexió a pou de registre i els treballs i materials de
paleteria per deixar degudament connectades, segellades i completament estanques.

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 35,000

12 PD73-F1NI 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 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 157,000

13 PD73-F1O2 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 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 157,000

14 GDDA30ABB ut Pou de registre del tipus prefabricat en polietilé (HDPE) de 1000 mm de diàmetre i de 1200 mm de profunditat
(màxima), provist de reforços laterals i ancoratges al terreny, amb reducció concèntrica a diàmetre 1000 mm,
esglaons d'accés conformats en el seu interior i peces de connexió per a entrades i sortides de col·lectors.
També s'inclou base soldada amb planxa de HDPE de 15mm. Instal·lat en solera de formigó i amb material
d'omplert segons detalls i especificacions del fabricant. Completament instal·lat. Marca/model: MAGNUM o
equivalent .

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

15 GDDA30ABC ut Pou de registre del tipus prefabricat en polietilé (HDPE) de 1000 mm de diàmetre i de 2200 mm de profunditat
(màxima), provist de reforços laterals i ancoratges al terreny, amb reducció concèntrica a diàmetre 1000 mm,
esglaons d'accés conformats en el seu interior i peces de connexió per a entrades i sortides de col·lectors.
També s'inclou base soldada amb planxa de HDPE de 15mm. Instal·lat en solera de formigó i amb material
d'omplert segons detalls i especificacions del fabricant. Completament instal·lat. Marca/model: MAGNUM o
equivalent .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residuals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 pluvials 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

16 FDB2768H u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 30 cm de gruix mínim i de planta 1,3x1,3 m per a ubicar
parets de pou de diàmetre 100 cm. La solera es construirà formigonant els lateralñs del tub de PE passat,
practicant una obertura en a part mitja del tub de 30x100cm de planta, per tal de deixar la contunitat de les
aigues per la part inferior del tub, i el registre per la superior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 F3 POUS 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

17 GDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, 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 F3 POUS 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

18 ED510529 u Instal·lació de xarxa de sanejament pluvial/fecal provisional durant la realització de les obres per permetre
l'evacuació d'aigües dels habitatges afectats garantint la continuitat del servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 F3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 FD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa.
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.Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves
sobre la canonada instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexio embornals a tub general 14,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

20 PDG5-HA2I 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 Criteri d'amidament: m de llargària executat segons les especificacions de
la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rasa sanejament 1,000 157,000 157,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 157,000

Obra 01 PRESSUPOST 405
Capítol 03  INSTAL.LACIONS
Titol 3 02  AIGUA

1 P221D-DZ2S m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora 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 prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SUBMIN AIGUA I HIDRANTS
CARRER

2 1,000 73,750 0,600 0,700 30,975 C#*D#*E#*F#
3 1,000 65,750 0,600 0,700 27,615 C#*D#*E#*F#
4 carrer montserrat 1,000 8,700 0,600 0,700 3,654 C#*D#*E#*F#
5 connexió carrer del joc 1,000 7,950 0,600 0,700 3,339 C#*D#*E#*F#
6 1,000 45,950 0,600 0,700 19,299 C#*D#*E#*F#
8 ESCOMESES HABITATGES
9 1,000 3,450 0,400 0,500 0,690 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,450 0,400 0,500 0,290 C#*D#*E#*F#
11 3,000 0,800 0,400 0,500 0,480 C#*D#*E#*F#
12 11,000 0,700 0,400 0,500 1,540 C#*D#*E#*F#
13 1,000 8,150 0,400 0,500 1,630 C#*D#*E#*F#
14 2,000 4,100 0,400 0,500 1,640 C#*D#*E#*F#
15 3,000 3,100 0,400 0,500 1,860 C#*D#*E#*F#
16 2,000 3,150 0,400 0,500 1,260 C#*D#*E#*F#
17 1,000 2,900 0,400 0,500 0,580 C#*D#*E#*F#
18 1,000 2,500 0,400 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
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19 1,000 3,700 0,400 0,500 0,740 C#*D#*E#*F#
20 2,000 4,900 0,400 0,500 1,960 C#*D#*E#*F#
21 1,000 5,400 0,400 0,500 1,080 C#*D#*E#*F#
22 1,000 6,200 0,400 0,500 1,240 C#*D#*E#*F#
23 2,000 3,900 0,400 0,500 1,560 C#*D#*E#*F#
24 1,000 3,700 0,400 0,500 0,740 C#*D#*E#*F#
25 1,000 5,200 0,400 0,500 1,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,712

2 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant 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.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SUBMIN AIGUA I HIDRANTS
CARRER

2 1,000 73,750 0,600 0,360 15,930 C#*D#*E#*F#
3 1,000 65,750 0,600 0,360 14,202 C#*D#*E#*F#
4 carrer montserrat 1,000 8,700 0,600 0,360 1,879 C#*D#*E#*F#
5 connexió carrer del joc 1,000 7,950 0,600 0,360 1,717 C#*D#*E#*F#
6 1,000 45,950 0,600 0,360 9,925 C#*D#*E#*F#
8 ESCOMESES HABITATGES
9 1,000 3,450 0,400 0,200 0,276 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,450 0,400 0,200 0,116 C#*D#*E#*F#
11 3,000 0,800 0,400 0,200 0,192 C#*D#*E#*F#
12 11,000 0,700 0,400 0,200 0,616 C#*D#*E#*F#
13 1,000 8,150 0,400 0,200 0,652 C#*D#*E#*F#
14 2,000 4,100 0,400 0,200 0,656 C#*D#*E#*F#
15 3,000 3,100 0,400 0,200 0,744 C#*D#*E#*F#
16 2,000 3,150 0,400 0,200 0,504 C#*D#*E#*F#
17 1,000 2,900 0,400 0,200 0,232 C#*D#*E#*F#
18 1,000 2,500 0,400 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
19 1,000 3,700 0,400 0,200 0,296 C#*D#*E#*F#
20 2,000 4,900 0,400 0,200 0,784 C#*D#*E#*F#
21 1,000 5,400 0,400 0,200 0,432 C#*D#*E#*F#
22 1,000 6,200 0,400 0,200 0,496 C#*D#*E#*F#
23 2,000 3,900 0,400 0,200 0,624 C#*D#*E#*F#
24 1,000 3,700 0,400 0,200 0,296 C#*D#*E#*F#
25 1,000 5,200 0,400 0,200 0,416 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,185

3 P2255-DPGP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM 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.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SUBMIN AIGUA I HIDRANTS
CARRER

2 1,000 73,750 0,600 0,340 15,045 C#*D#*E#*F#
3 1,000 65,750 0,600 0,340 13,413 C#*D#*E#*F#
4 carrer montserrat 1,000 8,700 0,600 0,340 1,775 C#*D#*E#*F#
5 connexió carrer del joc 1,000 7,950 0,600 0,340 1,622 C#*D#*E#*F#
6 1,000 45,950 0,600 0,340 9,374 C#*D#*E#*F#
8 ESCOMESES HABITATGES
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9 1,000 3,450 0,400 0,300 0,414 C#*D#*E#*F#
10 1,000 1,450 0,400 0,300 0,174 C#*D#*E#*F#
11 3,000 0,800 0,400 0,300 0,288 C#*D#*E#*F#
12 11,000 0,700 0,400 0,300 0,924 C#*D#*E#*F#
13 1,000 8,150 0,400 0,300 0,978 C#*D#*E#*F#
14 2,000 4,100 0,400 0,300 0,984 C#*D#*E#*F#
15 3,000 3,100 0,400 0,300 1,116 C#*D#*E#*F#
16 2,000 3,150 0,400 0,300 0,756 C#*D#*E#*F#
17 1,000 2,900 0,400 0,300 0,348 C#*D#*E#*F#
18 1,000 2,500 0,400 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
19 1,000 3,700 0,400 0,300 0,444 C#*D#*E#*F#
20 2,000 4,900 0,400 0,300 1,176 C#*D#*E#*F#
21 1,000 5,400 0,400 0,300 0,648 C#*D#*E#*F#
22 1,000 6,200 0,400 0,300 0,744 C#*D#*E#*F#
23 2,000 3,900 0,400 0,300 0,936 C#*D#*E#*F#
24 1,000 3,700 0,400 0,300 0,444 C#*D#*E#*F#
25 1,000 5,200 0,400 0,300 0,624 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,527

4 EFB1HMF1 u Connexió a Xarxa d'Aigua Potable municipal existent mitjançant la realització d'un nou pericó de registre i una
derivació de la xarxa de canonades, incloent el buidat prèvi de la instal·lació, proves de pressió i estanqueitat de
la nova instal·lació i la connexió a la xarxa de subministrament públic. Totalment instal·lat i connectat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 F4 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 EFB1HMV2 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d'accés DN 80mm i
eix telescòpic. Totalment instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

6 EFB1HMV0 u Vàlvula manual, PN16 muntada i provada amb trampilló d'accés DN 65mm per buidat instal·lació. Totalment
instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 EFB1H455 m Canonada de politetilè tipus PE-100 (d'alta densitat) PN16 / SDR11 de 32 mm diàmetre nominal, amb p.p.
d'accessoris instal·lada en fons de rasa enterrada. Marca/model: MASA FLEXIPOL (negre amb banda blava).

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 EFB1H457 m Canonada de politetilè tipus PE-100 (d'alta densitat) PN16 / SDR11 de 75 mm diàmetre nominal, amb p.p.
d'accessoris instal·lada en fons de rasa enterrada. Marca/model: MASA FLEXIPOL (negre amb banda blava).

AMIDAMENT DIRECTE 157,000

9 EFB1H459 m Canonada de politetilè tipus PE-100 (d'alta densitat) PN16 / SDR11 de 110 mm diàmetre nominal, amb p.p.
d'accessoris instal·lada en fons de rasa enterrada. Marca/model: MASA FLEXIPOL (negre amb banda blava).

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

10 PD31-569R u Pericó de pas i tapa registrable, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat
de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10
cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

AMIDAMENT DIRECTE 8,000
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11 EFB1HMM1 u Escomesa domiciliària d'Aigua Potable d'usuari de 1/2'' a 2'' incloent derivació de canonada general, tram de
derivació de canonada de PE enterrada PN16, i pericó amb trampilló per a comptador general i vàlvules
d'usuari. Totalment instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

12 ED510532 u Instal·lació de xarxa d'aigua potable provisional durant la realització de les obres per permetre el
subministrament d'aigua als habitatges afectats garantint la continuitat del servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 F4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PDG5-HA2I 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 Criteri d'amidament: m de llargària executat segons les especificacions de
la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rasa aigua 1,000 157,000 157,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 157,000

Obra 01 PRESSUPOST 405
Capítol 03  INSTAL.LACIONS
Titol 3 03  HIDRANTS

1 PM23-4BBY u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 3'' de diàmetre de
connexió a la canonada, muntat a l'exterior

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EFB1H461 m Canonada de politetilè tipus PE-100 (d'alta densitat) PN16 / SDR11 de 160 mm diàmetre nominal, amb p.p.
d'accessoris instal·lada en fons de rasa enterrada. Marca/model: MASA FLEXIPOL (negre amb banda blava).

AMIDAMENT DIRECTE 157,000

3 PD31-569R u Pericó de pas i tapa registrable, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat
de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10
cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 PN12-DPO4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 405
Capítol 03  INSTAL.LACIONS
Titol 3 04  TELECOMUNICACIONS

1 P221D-DZ2S m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
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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.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TELECOMUNICACIONS
2 SOTERRAMENT LÍNIA 1,000 11,000 0,600 0,400 2,640 C#*D#*E#*F#
3 1,000 22,000 0,600 0,400 5,280 C#*D#*E#*F#
4 1,000 18,000 0,600 0,400 4,320 C#*D#*E#*F#
5 1,000 35,000 0,600 0,400 8,400 C#*D#*E#*F#
6 1,000 50,000 0,600 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
8 pericons 6,000 0,900 0,900 0,600 2,916 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,556

2 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant 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.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TELECOMUNICACIONS
2 SOTERRAMENT LÍNIA 1,000 11,000 0,600 0,200 1,320 C#*D#*E#*F#
3 1,000 22,000 0,600 0,200 2,640 C#*D#*E#*F#
4 1,000 18,000 0,600 0,200 2,160 C#*D#*E#*F#
5 1,000 35,000 0,600 0,200 4,200 C#*D#*E#*F#
6 1,000 50,000 0,600 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,320

3 P2255-DPGP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM 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.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TELECOMUNICACIONS
2 SOTERRAMENT LÍNIA 1,000 11,000 0,600 0,200 1,320 C#*D#*E#*F#
3 1,000 22,000 0,600 0,200 2,640 C#*D#*E#*F#
4 1,000 18,000 0,600 0,200 2,160 C#*D#*E#*F#
5 1,000 35,000 0,600 0,200 4,200 C#*D#*E#*F#
6 1,000 50,000 0,600 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,320

4 EFB1HMC1 u Ramal de Previsió per conexió a usuari de xarxa de comunicacions. Incloent p.p. tub de Polietilè corrugat amb
pared interior llis desde pericó més proper fins a façana d'usuari més propera, formació de rasa de ramal
d'escomesa segons les prescripcions de projecte, conversió soterrani a aèri del cablejat (mitjançant tub d'acer
galvanitzat de DN32 de 3 metres d'alçada sellat en la part superior). Totalment instal·lat segons prescripcions
de Direcció Facultativa.

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

5 GDK26E17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia, 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
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 GDK26A17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-II, per a instal·lacions de telefonia, 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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 GDK26J17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia, 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

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

8 PG2N-EUGL m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 general 4,000 157,000 628,000 C#*D#*E#*F#
2 derivacions 37,000 10,000 370,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 998,000

9 PDG5-HA2I 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 Criteri d'amidament: m de llargària executat segons les especificacions de
la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rasa telecos
2 TELECOMUNICACIONS
3 SOTERRAMENT LÍNIA 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,000

Obra 01 PRESSUPOST 405
Capítol 04  CONTROL DE QUALITAT

1 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 J2VCY10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST 405
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT

1 SEGURETATIS pa seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 Pressupost 405

Capítol 00 TREBALLS PREVIS

1 010000 PA VALLADO DE TODO EL PERÍMETRO EN AQUELLOS PUNTOS QUE
SEA NECESARIO SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA, INCLUYENDO PUERTAS DE ACCESO PEATONAL
Y PUERTAS DE ACCESO DE VEHÍCULOS. SE INCLUYE CARTEL
DE ANUNCIO DE LA PROMOCIÓN.

ACOMETIDAS DE OBRA PARA AGUA Y ELECTRICIDAD EN OBRA,
INCLUIDA CASETA Y CUADRO ELÉCTRICO.

INSTALACIONES PROVISIONALES DE AGUA Y ELECTRICIDAD
PARA LA OBRA, INCLUIDOS SUBCUADROS ELÉCTRICOS Y RED
DE AGUA; ASÍ COMO CONSUMOS DE LOS MISMOS.
SE RETIRARAN ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS, TODOS
AQUELLOS ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO, MACETAS
URBANAS Y OTROS ELEMENTOS MÓVILES QUE SE
ENCUENTREN SITUADOS EN LA CALLE OBJETO DE LA
INTERVENCIÓ O QUE PUEDAN VERSE AFECTADAS POR LAS
OBRAS.
IMPLANTACIÓN EN OBRA DE CASETAS PARA EL PERSONAL,
SANITARIOS Y OFICINA EN OBRA.

TRASLADO Y MONTAJE DE GRÚAS TORRE PARA LA OBRA
(NUMERO DE UNIDADES SEGÚN NECESIDADES), SE INCLUYEN
CIMENTACIONES, LEGALIZACIONES Y TRAMITES, Y POSTERIOR
DESMONTAJE. SE INCLUYEN TAMBIÉN TODOS LOS MEDIOS
MECÁNICOS QUE SE NECESITEN DURANTE EL PROCESO DE
LAS OBRAS, TALES COMO NORIAS, MONTACARGAS, ...

TRABAJOS DE REPLANTEO EN OBRA, REALIZADOS POR
TOPÓGRAFO ACREDITADO, COMPRENDIENDO LO SIGUIENTE:
- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
- MARCAJE DE EJES
- RASANTES Y COTAS DE NIVEL

MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASETA DE OBRA-OFICINA, PARA
USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y
PROMOTOR, CONSTANDO DE LO SIGUIENTE:
- SALA DE REUNIONES CON MESA Y 6 SILLAS
- DESPACHO CON MESA, 1 ARMARIO ARCHIVADOR Y 2 SILLAS
- 1 LAVABO
SE INCLUYE:
- AIRE ACONDICIONADO
- TELÉFONO / FAX EN FUNCIONAMIENTO
- ELECTRICIDAD Y AGUA
- ORDENADOR PORTÁTIL DE ÚLTIMA GENERACIÓN INCLUSO
IMPRESORA.
LA LIMPIEZA Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL DE LA CASETA IRA
A CARGO DE LA CONSTRUCTORA, ASÍ COMO LOS CONSUMOS
DE AGUA, LUZ Y PAPEL DE FAX. EL CONSUMO DE TELÉFONO
IRÁ A CARGO DE LA CONSTRUCTORA.

(P - 1)

1,00 1,000 1,00

TOTAL Capítol 01.00 1,00

Obra 01 Pressupost 405

Capítol 01 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ RESIDUS
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1 P21Q2-HBAJ u Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de fins a
3 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans
manuals i aplec (P - 37)

22,05 2,000 44,10

2 P21Q2-HBAN u Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de
fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques
sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i
aplec (P - 38)

10,27 2,000 20,54

3 P214F-HBQZ u Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa de senyalització
vertical muntada sobre suport de peu o sobre parament vertical, de
superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim,
amb mitjans manuals i aplec (P - 30)

8,24 2,000 16,48

4 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir Criteri d'amidament: m de llargària executada realment,
amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i
acceptada expressament per la DF.  (P - 32)

7,20 20,250 145,80

5 P214G-78M1 m2 Desmuntatge de rajola indicadora del GR amb mitjans manuals,
numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de
dificultat baix Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.  (P - 31)

12,92 0,080 1,03

6 P2146-DJ3R m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió Criteri
d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les
especificacions de la DT.  (P - 29)

11,76 11,580 136,18

7 P2146-DJ22 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió Criteri d'amidament: m2 de paviment realment
enderrocat, segons les especificacions de la DT.  (P - 28)

4,82 1.033,000 4.979,06

8 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió 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 prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.  (P - 39)

4,48 272,300 1.219,90

9 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.  (P - 42)

1,55 1.032,700 1.600,69

10 P21G7-49KB m Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió Criteri d'amidament: m de
fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
(P - 35)

6,35 14,400 91,44

11 P21G6-49M1 m Demolició d'embornal i reixa de fosa de 30x300 cm de parets de 15
cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament: m de llargària
realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les
especificacions de la DT. La reixa de fosa es reservarà per a la seva
reutilització. (P - 34)

7,53 5,000 37,65

12 P21G3-DJ1S m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36
cm, de formigó vibropremsat amb solera de 10 cm de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió Criteri d'amidament: m de
llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les

1,75 157,000 274,75

EUR
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especificacions de la DT.  (P - 33)

13 P2R5-DT1G 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 15 i fins a 20 km (P - 47)

9,60 156,244 1.499,94

14 P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) Criteri
d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus
de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La
unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus
de residu al centre corresponent. 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.  (P - 48)

18,17 156,244 2.838,95

TOTAL Capítol 01.01 12.906,51

Obra 01 Pressupost 405

Capítol 02 PAVIMENTS

1 P956-5RM1 m2 Ferm rígid per a freqüència alta de trànsit pesat, de formigó vibrat
HF-4 MPa, ratllat manual i subbase de tot-u artificial, sobre esplanada
E1 (P - 50)

25,80 1.032,700 26.643,66

2 P9Z3-DP6L m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i
increments de material corresponents a retalls i empalmaments. (P -
57)

3,78 830,900 3.140,80

3 P9G3-DVV6 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 Criteri
d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les
especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament
per la DF.  (P - 56)

4,32 160,000 691,20

4 P970-DFTS m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport
interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat Criteri
d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la
DT.  (P - 51)

106,12 6,885 730,64

5 P977-DSM1 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa
de color blanc o gris, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment blanc Criteri d'amidament: m de
llargària amidada segons les especificacions de la DT.  (P - 53)

15,69 153,000 2.400,57

6 P9B5-H974 m2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de
serra, de 40 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra 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.  (P - 55)

110,27 201,800 22.252,49

7 P972-DQM1 m Encofrat a una cara per a paviment de formigó, amb fustes, d'una
alçària <= 60 cm 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

8,33 381,000 3.173,73

EUR
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matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.  (P - 52)

8 P982-B301 m Formació de rampa per a gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i
15 de gruix, de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió Criteri d'amidament: La llargada de les rampes
per a guals es mesurarà entre les cares interiors dels capçals. Si el
gual es corb, es mesurarà seguin el perímetre exterior del mateix. (P -
54)

27,87 15,580 434,21

TOTAL Capítol 01.02 59.467,30

Obra 01 Pressupost 405

Capítol 03 INSTAL.LACIONS

Titol 3 00 ACTUACIONS PRÈVIES

1 P21GP-4RVM u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i
aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la
instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 36)

205,29 2,000 410,58

2 E3CD1101 u Tap provisional del col.lector existent a enderrocat, amb bombeig de
les aigues residuals acumulades, per tal de permetre la realització dels
treballs de canvi de canonades. (P - 2)

84,30 5,000 421,50

TOTAL Titol 3 01.03.00 832,08

Obra 01 Pressupost 405

Capítol 03 INSTAL.LACIONS

Titol 3 01 SANEJAMENT

1 F222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora.
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 prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P - 15)

6,15 416,511 2.561,54

2 P2218-566F m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió 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,

12,88 19,088 245,85

EUR
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sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures. No s'inclou dins d'aquest criteri
el tall previ de les excavacions amb explosiu.  (P - 40)

3 P2255-DPIP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant 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.  (P - 45)

28,44 169,994 4.834,63

4 P2255-DPGM m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
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.  (P - 43)

12,09 223,846 2.706,30

5 P927-3EEL m3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al
98 % del PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.  (P - 49)

21,36 23,846 509,35

6 PD55-E3NR u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.  (P - 60)

100,54 14,000 1.407,56

7 PD50-4814 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de
800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter Criteri
d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
(P - 59)

92,95 14,000 1.301,30

8 PD56-E3M1 m Caixa per a embornal lineal de 35x300 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.  (P - 61)

88,03 3,000 264,09

9 ED510524 u Connexió de sanejament pluvials/fecals a xarxa de sanejament en
carrer incloent formació de rasa, p.p. canonada de PEAD de 2 parets i
connexionat així com formigonat i omplerta de terres. Totalment
instal·lat i connectat. (P - 3)

139,44 5,000 697,20

10 GD7JS1A8 ut Connexió de baixants d'aigües pluvials en edificis. Inclou canonada de
polietilè HDPE doble paret Magnum, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 110/160/200 mm SN 8 kN/m2, unió de
maniguets i empelt a colector general amb unions especifiques de
goma i col·locat al fons de la rasa. Inclou fins a 10 metres de tub. La
partida també inclou la formació del forat en el colector general o la
conexió a pou de registre i treballs i materials de paleteria per deixar
degudament connectades, segellades, encastades en façana alli on
sigui adient, i completament estanques. (P - 19)

71,95 37,000 2.662,15

11 GD7JS1A7 ut Connexió d'escomeses a clavegueram existent en edificis. Inclou tub
de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE doble paret Magnum, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200/250 mm SN 8 kN/m2 unió de maniguets
i empelt a colector general amb unions especifiques de goma, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Inclou fins a 10
metres de tub. La partida també inclou la formació del forat en el
colector general o la conexió a pou de registre i els treballs i materials
de paleteria per deixar degudament connectades, segellades i
completament estanques. (P - 18)

69,65 35,000 2.437,75

12 PD73-F1NI 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 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 62)

12,54 157,000 1.968,78

13 PD73-F1O2 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 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de

19,85 157,000 3.116,45

EUR
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dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 63)

14 GDDA30ABB ut Pou de registre del tipus prefabricat en polietilé (HDPE) de 1000 mm
de diàmetre i de 1200 mm de profunditat (màxima), provist de reforços
laterals i ancoratges al terreny, amb reducció concèntrica a diàmetre
1000 mm, esglaons d'accés conformats en el seu interior i peces de
connexió per a entrades i sortides de col·lectors. També s'inclou base
soldada amb planxa de HDPE de 15mm. Instal·lat en solera de
formigó i amb material d'omplert segons detalls i especificacions del
fabricant. Completament instal·lat. Marca/model: MAGNUM o
equivalent . (P - 20)

417,12 3,000 1.251,36

15 GDDA30ABC ut Pou de registre del tipus prefabricat en polietilé (HDPE) de 1000 mm
de diàmetre i de 2200 mm de profunditat (màxima), provist de reforços
laterals i ancoratges al terreny, amb reducció concèntrica a diàmetre
1000 mm, esglaons d'accés conformats en el seu interior i peces de
connexió per a entrades i sortides de col·lectors. També s'inclou base
soldada amb planxa de HDPE de 15mm. Instal·lat en solera de
formigó i amb material d'omplert segons detalls i especificacions del
fabricant. Completament instal·lat. Marca/model: MAGNUM o
equivalent . (P - 21)

545,10 11,000 5.996,10

16 FDB2768H u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 30 cm de gruix
mínim i de planta 1,3x1,3 m per a ubicar parets de pou de diàmetre
100 cm. La solera es construirà formigonant els lateralñs del tub de PE
passat, practicant una obertura en a part mitja del tub de 30x100cm de
planta, per tal de deixar la contunitat de les aigues per la part inferior
del tub, i el registre per la superior. (P - 17)

68,62 14,000 960,68

17 GDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 22)

130,71 14,000 1.829,94

18 ED510529 u Instal·lació de xarxa de sanejament pluvial/fecal provisional durant la
realització de les obres per permetre l'evacuació d'aigües dels
habitatges afectats garantint la continuitat del servei. (P - 4)

1.855,00 1,000 1.855,00

19 FD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa.
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.Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat.Aquest criteri inclou les
despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada
instal·lada. (P - 16)

9,48 14,000 132,72

20 PDG5-HA2I 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 Criteri d'amidament: m de llargària executat segons les
especificacions de la DT.  (P - 64)

0,76 157,000 119,32

TOTAL Titol 3 01.03.01 36.858,07

Obra 01 Pressupost 405

Capítol 03 INSTAL.LACIONS

Titol 3 02 AIGUA

1 P221D-DZ2S m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora 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

7,31 103,712 758,13

EUR
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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.  (P - 41)

2 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló
garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant 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.  (P - 46)

31,82 51,185 1.628,71

3 P2255-DPGP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM 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. (P
- 44)

18,13 52,527 952,31

4 EFB1HMF1 u Connexió a Xarxa d'Aigua Potable municipal existent mitjançant la
realització d'un nou pericó de registre i una derivació de la xarxa de
canonades, incloent el buidat prèvi de la instal·lació, proves de pressió
i estanqueitat de la nova instal·lació i la connexió a la xarxa de
subministrament públic. Totalment instal·lat i connectat. (P - 11)

185,97 3,000 557,91

5 EFB1HMV2 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i
provada amb trampilló d'accés DN 80mm i eix telescòpic. Totalment
instal·lada. (P - 14)

181,26 7,000 1.268,82

6 EFB1HMV0 u Vàlvula manual, PN16 muntada i provada amb trampilló d'accés DN
65mm per buidat instal·lació. Totalment instal·lada. (P - 13)

83,85 1,000 83,85

7 EFB1H455 m Canonada de politetilè tipus PE-100 (d'alta densitat) PN16 / SDR11 de
32 mm diàmetre nominal, amb p.p. d'accessoris instal·lada en fons de
rasa enterrada. Marca/model: MASA FLEXIPOL (negre amb banda
blava). (P - 6)

11,87 5,000 59,35

8 EFB1H457 m Canonada de politetilè tipus PE-100 (d'alta densitat) PN16 / SDR11 de
75 mm diàmetre nominal, amb p.p. d'accessoris instal·lada en fons de
rasa enterrada. Marca/model: MASA FLEXIPOL (negre amb banda
blava). (P - 7)

15,79 157,000 2.479,03

9 EFB1H459 m Canonada de politetilè tipus PE-100 (d'alta densitat) PN16 / SDR11 de
110 mm diàmetre nominal, amb p.p. d'accessoris instal·lada en fons
de rasa enterrada. Marca/model: MASA FLEXIPOL (negre amb banda
blava). (P - 8)

21,69 5,000 108,45

10 PD31-569R u Pericó de pas i tapa registrable, de 38x38x40 cm de mides interiors,
amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 58)

97,24 8,000 777,92

11 EFB1HMM1 u Escomesa domiciliària d'Aigua Potable d'usuari de 1/2'' a 2'' incloent
derivació de canonada general, tram de derivació de canonada de PE
enterrada PN16, i pericó amb trampilló per a comptador general i
vàlvules d'usuari. Totalment instal·lada. (P - 12)

89,59 35,000 3.135,65

12 ED510532 u Instal·lació de xarxa d'aigua potable provisional durant la realització de
les obres per permetre el subministrament d'aigua als habitatges
afectats garantint la continuitat del servei. (P - 5)

1.868,00 1,000 1.868,00

13 PDG5-HA2I 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 Criteri d'amidament: m de llargària executat segons les
especificacions de la DT.  (P - 64)

0,76 157,000 119,32

TOTAL Titol 3 01.03.02 13.797,45

Obra 01 Pressupost 405

Capítol 03 INSTAL.LACIONS

EUR
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Titol 3 03 HIDRANTS

1 PM23-4BBY u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm
de diàmetre i de 3'' de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a
l'exterior (P - 66)

469,94 1,000 469,94

2 EFB1H461 m Canonada de politetilè tipus PE-100 (d'alta densitat) PN16 / SDR11 de
160 mm diàmetre nominal, amb p.p. d'accessoris instal·lada en fons
de rasa enterrada. Marca/model: MASA FLEXIPOL (negre amb banda
blava). (P - 9)

33,04 157,000 5.187,28

3 PD31-569R u Pericó de pas i tapa registrable, de 38x38x40 cm de mides interiors,
amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 58)

97,24 2,000 194,48

4 PN12-DPO4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 150 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 67)

335,67 2,000 671,34

TOTAL Titol 3 01.03.03 6.523,04

Obra 01 Pressupost 405

Capítol 03 INSTAL.LACIONS

Titol 3 04 TELECOMUNICACIONS

1 P221D-DZ2S m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora 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
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  (P - 41)

7,31 35,556 259,91

2 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló
garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant 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.  (P - 46)

31,82 16,320 519,30

3 P2255-DPGP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM 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. (P
- 44)

18,13 16,320 295,88

EUR
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4 EFB1HMC1 u Ramal de Previsió per conexió a usuari de xarxa de comunicacions.
Incloent p.p. tub de Polietilè corrugat amb pared interior llis desde
pericó més proper fins a façana d'usuari més propera, formació de
rasa de ramal d'escomesa segons les prescripcions de projecte,
conversió soterrani a aèri del cablejat (mitjançant tub d'acer galvanitzat
de DN32 de 3 metres d'alçada sellat en la part superior). Totalment
instal·lat segons prescripcions de Direcció Facultativa. (P - 10)

45,43 35,000 1.590,05

5 GDK26E17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a
instal·lacions de telefonia, 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 - 24)

493,99 3,000 1.481,97

6 GDK26A17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-II, per a
instal·lacions de telefonia, 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 - 23)

814,84 1,000 814,84

7 GDK26J17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a
instal·lacions de telefonia, 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 - 25)

176,15 11,000 1.937,65

8 PG2N-EUGL m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 65)

2,23 998,000 2.225,54

9 PDG5-HA2I 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 Criteri d'amidament: m de llargària executat segons les
especificacions de la DT.  (P - 64)

0,76 136,000 103,36

TOTAL Titol 3 01.03.04 9.228,50

Obra 01 Pressupost 405

Capítol 04 CONTROL DE QUALITAT

1 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 26)

54,58 2,000 109,16

2 J2VCY10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 27)

179,61 1,000 179,61

TOTAL Capítol 01.04 288,77

Obra 01 Pressupost 405

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

1 SEGURETATIS pa seguretat i salut (P - 68) 200,00 1,000 200,00

TOTAL Capítol 01.05 200,00

EUR
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P-1 010000 PA VALLADO DE TODO EL PERÍMETRO EN AQUELLOS PUNTOS QUE SEA NECESARIO
SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, INCLUYENDO PUERTAS
DE ACCESO PEATONAL Y PUERTAS DE ACCESO DE VEHÍCULOS. SE INCLUYE
CARTEL DE ANUNCIO DE LA PROMOCIÓN.

ACOMETIDAS DE OBRA PARA AGUA Y ELECTRICIDAD EN OBRA, INCLUIDA CASETA Y
CUADRO ELÉCTRICO.

INSTALACIONES PROVISIONALES DE AGUA Y ELECTRICIDAD PARA LA OBRA,
INCLUIDOS SUBCUADROS ELÉCTRICOS Y RED DE AGUA; ASÍ COMO CONSUMOS DE
LOS MISMOS.
SE RETIRARAN ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS, TODOS AQUELLOS ELEMENTOS
DE MOBILIARIO URBANO, MACETAS URBANAS Y OTROS ELEMENTOS MÓVILES QUE
SE ENCUENTREN SITUADOS EN LA CALLE OBJETO DE LA INTERVENCIÓ O QUE
PUEDAN VERSE AFECTADAS POR LAS OBRAS.
IMPLANTACIÓN EN OBRA DE CASETAS PARA EL PERSONAL, SANITARIOS Y OFICINA
EN OBRA.

TRASLADO Y MONTAJE DE GRÚAS TORRE PARA LA OBRA (NUMERO DE UNIDADES
SEGÚN NECESIDADES), SE INCLUYEN CIMENTACIONES, LEGALIZACIONES Y
TRAMITES, Y POSTERIOR DESMONTAJE. SE INCLUYEN TAMBIÉN TODOS LOS
MEDIOS MECÁNICOS QUE SE NECESITEN DURANTE EL PROCESO DE LAS OBRAS,
TALES COMO NORIAS, MONTACARGAS, ...

TRABAJOS DE REPLANTEO EN OBRA, REALIZADOS POR TOPÓGRAFO ACREDITADO,
COMPRENDIENDO LO SIGUIENTE:
- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
- MARCAJE DE EJES
- RASANTES Y COTAS DE NIVEL

MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASETA DE OBRA-OFICINA, PARA USO EXCLUSIVO
DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y PROMOTOR, CONSTANDO DE LO SIGUIENTE:
- SALA DE REUNIONES CON MESA Y 6 SILLAS
- DESPACHO CON MESA, 1 ARMARIO ARCHIVADOR Y 2 SILLAS
- 1 LAVABO
SE INCLUYE:
- AIRE ACONDICIONADO
- TELÉFONO / FAX EN FUNCIONAMIENTO
- ELECTRICIDAD Y AGUA
- ORDENADOR PORTÁTIL DE ÚLTIMA GENERACIÓN INCLUSO IMPRESORA.
LA LIMPIEZA Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL DE LA CASETA IRA A CARGO DE LA
CONSTRUCTORA, ASÍ COMO LOS CONSUMOS DE AGUA, LUZ Y PAPEL DE FAX. EL
CONSUMO DE TELÉFONO IRÁ A CARGO DE LA CONSTRUCTORA.

1,00 €

(UN EUROS)

P-2 E3CD1101 u Tap provisional del col.lector existent a enderrocat, amb bombeig de les aigues residuals
acumulades, per tal de permetre la realització dels treballs de canvi de canonades.

84,30 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-3 ED510524 u Connexió de sanejament pluvials/fecals a xarxa de sanejament en carrer incloent formació de
rasa, p.p. canonada de PEAD de 2 parets i connexionat així com formigonat i omplerta de
terres. Totalment instal·lat i connectat.

139,44 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-4 ED510529 u Instal·lació de xarxa de sanejament pluvial/fecal provisional durant la realització de les obres
per permetre l'evacuació d'aigües dels habitatges afectats garantint la continuitat del servei.

1.855,00 €

(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS)

P-5 ED510532 u Instal·lació de xarxa d'aigua potable provisional durant la realització de les obres per
permetre el subministrament d'aigua als habitatges afectats garantint la continuitat del servei.

1.868,00 €

(MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS)
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P-6 EFB1H455 m Canonada de politetilè tipus PE-100 (d'alta densitat) PN16 / SDR11 de 32 mm diàmetre
nominal, amb p.p. d'accessoris instal·lada en fons de rasa enterrada. Marca/model: MASA
FLEXIPOL (negre amb banda blava).

11,87 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-7 EFB1H457 m Canonada de politetilè tipus PE-100 (d'alta densitat) PN16 / SDR11 de 75 mm diàmetre
nominal, amb p.p. d'accessoris instal·lada en fons de rasa enterrada. Marca/model: MASA
FLEXIPOL (negre amb banda blava).

15,79 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-8 EFB1H459 m Canonada de politetilè tipus PE-100 (d'alta densitat) PN16 / SDR11 de 110 mm diàmetre
nominal, amb p.p. d'accessoris instal·lada en fons de rasa enterrada. Marca/model: MASA
FLEXIPOL (negre amb banda blava).

21,69 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-9 EFB1H461 m Canonada de politetilè tipus PE-100 (d'alta densitat) PN16 / SDR11 de 160 mm diàmetre
nominal, amb p.p. d'accessoris instal·lada en fons de rasa enterrada. Marca/model: MASA
FLEXIPOL (negre amb banda blava).

33,04 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-10 EFB1HMC1 u Ramal de Previsió per conexió a usuari de xarxa de comunicacions. Incloent p.p. tub de
Polietilè corrugat amb pared interior llis desde pericó més proper fins a façana d'usuari més
propera, formació de rasa de ramal d'escomesa segons les prescripcions de projecte,
conversió soterrani a aèri del cablejat (mitjançant tub d'acer galvanitzat de DN32 de 3 metres
d'alçada sellat en la part superior). Totalment instal·lat segons prescripcions de Direcció
Facultativa.

45,43 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-11 EFB1HMF1 u Connexió a Xarxa d'Aigua Potable municipal existent mitjançant la realització d'un nou pericó
de registre i una derivació de la xarxa de canonades, incloent el buidat prèvi de la instal·lació,
proves de pressió i estanqueitat de la nova instal·lació i la connexió a la xarxa de
subministrament públic. Totalment instal·lat i connectat.

185,97 €

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-12 EFB1HMM1 u Escomesa domiciliària d'Aigua Potable d'usuari de 1/2'' a 2'' incloent derivació de canonada
general, tram de derivació de canonada de PE enterrada PN16, i pericó amb trampilló per a
comptador general i vàlvules d'usuari. Totalment instal·lada.

89,59 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-13 EFB1HMV0 u Vàlvula manual, PN16 muntada i provada amb trampilló d'accés DN 65mm per buidat
instal·lació. Totalment instal·lada.

83,85 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-14 EFB1HMV2 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló
d'accés DN 80mm i eix telescòpic. Totalment instal·lada.

181,26 €

(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-15 F222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.
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 prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

6,15 €

(SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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P-16 FD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa.
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.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.Aquest criteri inclou les
despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada instal·lada.

9,48 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-17 FDB2768H u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 30 cm de gruix mínim i de planta 1,3x1,3
m per a ubicar parets de pou de diàmetre 100 cm. La solera es construirà formigonant els
lateralñs del tub de PE passat, practicant una obertura en a part mitja del tub de 30x100cm
de planta, per tal de deixar la contunitat de les aigues per la part inferior del tub, i el registre
per la superior.

68,62 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-18 GD7JS1A7 ut Connexió d'escomeses a clavegueram existent en edificis. Inclou tub de paret estructurada,
amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE doble paret Magnum, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200/250 mm SN 8 kN/m2 unió de maniguets i
empelt a colector general amb unions especifiques de goma, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa. Inclou fins a 10 metres de tub. La partida també inclou la formació
del forat en el colector general o la conexió a pou de registre i els treballs i materials de
paleteria per deixar degudament connectades, segellades i completament estanques.

69,65 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-19 GD7JS1A8 ut Connexió de baixants d'aigües pluvials en edificis. Inclou canonada de polietilè HDPE doble
paret Magnum, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 110/160/200 mm SN 8
kN/m2, unió de maniguets i empelt a colector general amb unions especifiques de goma i
col·locat al fons de la rasa. Inclou fins a 10 metres de tub. La partida també inclou la formació
del forat en el colector general o la conexió a pou de registre i treballs i materials de paleteria
per deixar degudament connectades, segellades, encastades en façana alli on sigui adient, i
completament estanques.

71,95 €

(SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-20 GDDA30ABB ut Pou de registre del tipus prefabricat en polietilé (HDPE) de 1000 mm de diàmetre i de 1200
mm de profunditat (màxima), provist de reforços laterals i ancoratges al terreny, amb
reducció concèntrica a diàmetre 1000 mm, esglaons d'accés conformats en el seu interior i
peces de connexió per a entrades i sortides de col·lectors. També s'inclou base soldada amb
planxa de HDPE de 15mm. Instal·lat en solera de formigó i amb material d'omplert segons
detalls i especificacions del fabricant. Completament instal·lat. Marca/model: MAGNUM o
equivalent .

417,12 €

(QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-21 GDDA30ABC ut Pou de registre del tipus prefabricat en polietilé (HDPE) de 1000 mm de diàmetre i de 2200
mm de profunditat (màxima), provist de reforços laterals i ancoratges al terreny, amb
reducció concèntrica a diàmetre 1000 mm, esglaons d'accés conformats en el seu interior i
peces de connexió per a entrades i sortides de col·lectors. També s'inclou base soldada amb
planxa de HDPE de 15mm. Instal·lat en solera de formigó i amb material d'omplert segons
detalls i especificacions del fabricant. Completament instal·lat. Marca/model: MAGNUM o
equivalent .

545,10 €

(CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-22 GDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

130,71 €

(CENT TRENTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-23 GDK26A17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-II, per a instal·lacions de
telefonia, 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

814,84 €

(VUIT-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-24 GDK26E17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de
telefonia, 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

493,99 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-25 GDK26J17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de
telefonia, 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

176,15 €

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-26 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103500

54,58 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-27 J2VCY10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

179,61 €

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-28 P2146-DJ22 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió Criteri d'amidament: m2 de
paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

4,82 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-29 P2146-DJ3R m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat,
segons les especificacions de la DT.

11,76 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-30 P214F-HBQZ u Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa de senyalització vertical muntada sobre
suport de peu o sobre parament vertical, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària
de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i aplec

8,24 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-31 P214G-78M1 m2 Desmuntatge de rajola indicadora del GR amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del
material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb
grau de dificultat baix Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.

12,92 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-32 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir Criteri d'amidament: m de llargària
executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i
acceptada expressament per la DF.

7,20 €

(SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-33 P21G3-DJ1S m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó
vibropremsat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons
les especificacions de la DT.

1,75 €

(UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-34 P21G6-49M1 m Demolició d'embornal i reixa de fosa de 30x300 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera
de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament:
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions
de la DT.  La reixa de fosa es reservarà per a la seva reutilització.

7,53 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-35 P21G7-49KB m Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió Criteri d'amidament: m de fondària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.

6,35 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-36 P21GP-4RVM u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat
de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

205,29 €

(DOS-CENTS CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-37 P21Q2-HBAJ u Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de fins a 3 m de llargària,
col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec

22,05 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-38 P21Q2-HBAN u Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de
diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels
daus amb martell pneumàtic i aplec

10,27 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-39 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió 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 prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

4,48 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-40 P2218-566F m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió 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 prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures. No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les
excavacions amb explosiu.

12,88 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-41 P221D-DZ2S m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora 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 prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

7,31 €

(SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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P-42 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM Criteri d'amidament:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

1,55 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-43 P2255-DPGM m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM 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.

12,09 €

(DOTZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-44 P2255-DPGP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM 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.

18,13 €

(DIVUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-45 P2255-DPIP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló garbellat, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant 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.

28,44 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-46 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant 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.

31,82 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-47 P2R5-DT1G 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 15 i fins a 20 km

9,60 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-48 P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) Criteri d'amidament: m3 de volum de cada
tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada
tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra
inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 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.

18,17 €

(DIVUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-49 P927-3EEL m3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM Criteri
d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

21,36 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-50 P956-5RM1 m2 Ferm rígid per a freqüència alta de trànsit pesat, de formigó vibrat HF-4 MPa, ratllat manual i
subbase de tot-u artificial, sobre esplanada E1

25,80 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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P-51 P970-DFTS m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat
reglejat Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

106,12 €

(CENT SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-52 P972-DQM1 m Encofrat a una cara per a paviment de formigó, amb fustes, d'una alçària <= 60 cm 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.

8,33 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-53 P977-DSM1 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc o gris,
de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc Criteri
d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

15,69 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-54 P982-B301 m Formació de rampa per a gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 15 de gruix, de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió Criteri d'amidament: La
llargada de les rampes per a guals es mesurarà entre les cares interiors dels capçals. Si el
gual es corb, es mesurarà seguin el perímetre exterior del mateix.

27,87 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-55 P9B5-H974 m2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 40 mm de gruix,
col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra 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.

110,27 €

(CENT DEU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-56 P9G3-DVV6 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 Criteri d'amidament: m de llargària executada realment,
amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per
la DF.

4,32 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-57 P9Z3-DP6L m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 Criteri d'amidament: m2 de
superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i
increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

3,78 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-58 PD31-569R u Pericó de pas i tapa registrable, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de
gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

97,24 €

(NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-59 PD50-4814 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52
kg de pes, col·locat amb morter Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

92,95 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-60 PD55-E3NR u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I Criteri d'amidament: Unitat
mesurada segons les especificacions de la DT.

100,54 €

(CENT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-61 PD56-E3M1 m Caixa per a embornal lineal de 35x300 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I Criteri d'amidament: m de
llargària amidada segons les especificacions de la DT.

88,03 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-62 PD73-F1NI 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 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

12,54 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-63 PD73-F1O2 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 315 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

19,85 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-64 PDG5-HA2I 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 Criteri d'amidament: m de llargària
executat segons les especificacions de la DT.

0,76 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-65 PG2N-EUGL m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,23 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-66 PM23-4BBY u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 3'' de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

469,94 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-67 PN12-DPO4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

335,67 €

(TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-68 SEGURETATISA pa seguretat i salut 200,00 €

(DOS-CENTS EUROS)
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P-1 010000 PA VALLADO DE TODO EL PERÍMETRO EN AQUELLOS PUNTOS QUE SEA NECESARIO
SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, INCLUYENDO PUERTAS
DE ACCESO PEATONAL Y PUERTAS DE ACCESO DE VEHÍCULOS. SE INCLUYE
CARTEL DE ANUNCIO DE LA PROMOCIÓN.

ACOMETIDAS DE OBRA PARA AGUA Y ELECTRICIDAD EN OBRA, INCLUIDA CASETA Y
CUADRO ELÉCTRICO.

INSTALACIONES PROVISIONALES DE AGUA Y ELECTRICIDAD PARA LA OBRA,
INCLUIDOS SUBCUADROS ELÉCTRICOS Y RED DE AGUA; ASÍ COMO CONSUMOS DE
LOS MISMOS.
SE RETIRARAN ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS, TODOS AQUELLOS ELEMENTOS
DE MOBILIARIO URBANO, MACETAS URBANAS Y OTROS ELEMENTOS MÓVILES QUE
SE ENCUENTREN SITUADOS EN LA CALLE OBJETO DE LA INTERVENCIÓ O QUE
PUEDAN VERSE AFECTADAS POR LAS OBRAS.
IMPLANTACIÓN EN OBRA DE CASETAS PARA EL PERSONAL, SANITARIOS Y OFICINA
EN OBRA.

TRASLADO Y MONTAJE DE GRÚAS TORRE PARA LA OBRA (NUMERO DE UNIDADES
SEGÚN NECESIDADES), SE INCLUYEN CIMENTACIONES, LEGALIZACIONES Y
TRAMITES, Y POSTERIOR DESMONTAJE. SE INCLUYEN TAMBIÉN TODOS LOS
MEDIOS MECÁNICOS QUE SE NECESITEN DURANTE EL PROCESO DE LAS OBRAS,
TALES COMO NORIAS, MONTACARGAS, ...

TRABAJOS DE REPLANTEO EN OBRA, REALIZADOS POR TOPÓGRAFO ACREDITADO,
COMPRENDIENDO LO SIGUIENTE:
- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
- MARCAJE DE EJES
- RASANTES Y COTAS DE NIVEL

MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASETA DE OBRA-OFICINA, PARA USO EXCLUSIVO
DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y PROMOTOR, CONSTANDO DE LO SIGUIENTE:
- SALA DE REUNIONES CON MESA Y 6 SILLAS
- DESPACHO CON MESA, 1 ARMARIO ARCHIVADOR Y 2 SILLAS
- 1 LAVABO
SE INCLUYE:
- AIRE ACONDICIONADO
- TELÉFONO / FAX EN FUNCIONAMIENTO
- ELECTRICIDAD Y AGUA
- ORDENADOR PORTÁTIL DE ÚLTIMA GENERACIÓN INCLUSO IMPRESORA.
LA LIMPIEZA Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL DE LA CASETA IRA A CARGO DE LA
CONSTRUCTORA, ASÍ COMO LOS CONSUMOS DE AGUA, LUZ Y PAPEL DE FAX. EL
CONSUMO DE TELÉFONO IRÁ A CARGO DE LA CONSTRUCTORA.

1,00 €

Sense descomposició 1,00000 €

P-2 E3CD1101 u Tap provisional del col.lector existent a enderrocat, amb bombeig de les aigues residuals
acumulades, per tal de permetre la realització dels treballs de canvi de canonades.

84,30 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic  de 50x100 cm per a 50 usos 1,11060 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,30000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,10473 €

Altres conceptes 82,78467 €

P-3 ED510524 u Connexió de sanejament pluvials/fecals a xarxa de sanejament en carrer incloent formació de
rasa, p.p. canonada de PEAD de 2 parets i connexionat així com formigonat i omplerta de
terres. Totalment instal·lat i connectat.

139,44 €

Sense descomposició 139,44000 €

P-4 ED510529 u Instal·lació de xarxa de sanejament pluvial/fecal provisional durant la realització de les obres
per permetre l'evacuació d'aigües dels habitatges afectats garantint la continuitat del servei.

1.855,00 €

Sense descomposició 1.855,00000 €



Carrer Prat de la Riba Rocallaura

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 23/12/21 Pàg.: 2

P-5 ED510532 u Instal·lació de xarxa d'aigua potable provisional durant la realització de les obres per
permetre el subministrament d'aigua als habitatges afectats garantint la continuitat del servei.

1.868,00 €

Sense descomposició 1.868,00000 €

P-6 EFB1H455 m Canonada de politetilè tipus PE-100 (d'alta densitat) PN16 / SDR11 de 32 mm diàmetre
nominal, amb p.p. d'accessoris instal·lada en fons de rasa enterrada. Marca/model: MASA
FLEXIPOL (negre amb banda blava).

11,87 €

BFB1JH4X7 ut ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ PER A CANONADA DE POLIETILÈ PE-100 1,85000 €

Altres conceptes 10,02000 €

P-7 EFB1H457 m Canonada de politetilè tipus PE-100 (d'alta densitat) PN16 / SDR11 de 75 mm diàmetre
nominal, amb p.p. d'accessoris instal·lada en fons de rasa enterrada. Marca/model: MASA
FLEXIPOL (negre amb banda blava).

15,79 €

BFB1JH457 m Canonada de politetilè tipus PE-100 (d'alta densitat) PN16 / SDR11 de 75 mm diàmetre
nominal, amb p.p. d'accessoris instal·lada en fons de rasa enterrada. Marca/model: MASA
FLEXIPOL (negre amb banda blava).

3,03000 €

BFB1JH4X7 ut ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ PER A CANONADA DE POLIETILÈ PE-100 3,70000 €

Altres conceptes 9,06000 €

P-8 EFB1H459 m Canonada de politetilè tipus PE-100 (d'alta densitat) PN16 / SDR11 de 110 mm diàmetre
nominal, amb p.p. d'accessoris instal·lada en fons de rasa enterrada. Marca/model: MASA
FLEXIPOL (negre amb banda blava).

21,69 €

BFB1JH4X7 ut ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ PER A CANONADA DE POLIETILÈ PE-100 3,70000 €

Altres conceptes 17,99000 €

P-9 EFB1H461 m Canonada de politetilè tipus PE-100 (d'alta densitat) PN16 / SDR11 de 160 mm diàmetre
nominal, amb p.p. d'accessoris instal·lada en fons de rasa enterrada. Marca/model: MASA
FLEXIPOL (negre amb banda blava).

33,04 €

BFB1JH4X7 ut ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ PER A CANONADA DE POLIETILÈ PE-100 2,96000 €

Altres conceptes 30,08000 €

P-10 EFB1HMC1 u Ramal de Previsió per conexió a usuari de xarxa de comunicacions. Incloent p.p. tub de
Polietilè corrugat amb pared interior llis desde pericó més proper fins a façana d'usuari més
propera, formació de rasa de ramal d'escomesa segons les prescripcions de projecte,
conversió soterrani a aèri del cablejat (mitjançant tub d'acer galvanitzat de DN32 de 3 metres
d'alçada sellat en la part superior). Totalment instal·lat segons prescripcions de Direcció
Facultativa.

45,43 €

Sense descomposició 45,43000 €

P-11 EFB1HMF1 u Connexió a Xarxa d'Aigua Potable municipal existent mitjançant la realització d'un nou pericó
de registre i una derivació de la xarxa de canonades, incloent el buidat prèvi de la instal·lació,
proves de pressió i estanqueitat de la nova instal·lació i la connexió a la xarxa de
subministrament públic. Totalment instal·lat i connectat.

185,97 €

Sense descomposició 185,97000 €

P-12 EFB1HMM1 u Escomesa domiciliària d'Aigua Potable d'usuari de 1/2'' a 2'' incloent derivació de canonada
general, tram de derivació de canonada de PE enterrada PN16, i pericó amb trampilló per a
comptador general i vàlvules d'usuari. Totalment instal·lada.

89,59 €

Altres conceptes 89,59000 €

P-13 EFB1HMV0 u Vàlvula manual, PN16 muntada i provada amb trampilló d'accés DN 65mm per buidat
instal·lació. Totalment instal·lada.

83,85 €

Altres conceptes 83,85000 €

P-14 EFB1HMV2 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló
d'accés DN 80mm i eix telescòpic. Totalment instal·lada.

181,26 €

Altres conceptes 181,26000 €

P-15 F222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com

6,15 €
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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.

Altres conceptes 6,15000 €

P-16 FD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa.
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.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.Aquest criteri inclou les
despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada instal·lada.

9,48 €

BD7F4370 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

8,83000 €

Altres conceptes 0,65000 €

P-17 FDB2768H u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 30 cm de gruix mínim i de planta 1,3x1,3
m per a ubicar parets de pou de diàmetre 100 cm. La solera es construirà formigonant els
lateralñs del tub de PE passat, practicant una obertura en a part mitja del tub de 30x100cm
de planta, per tal de deixar la contunitat de les aigues per la part inferior del tub, i el registre
per la superior.

68,62 €

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

45,63350 €

Altres conceptes 22,98650 €

P-18 GD7JS1A7 ut Connexió d'escomeses a clavegueram existent en edificis. Inclou tub de paret estructurada,
amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE doble paret Magnum, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200/250 mm SN 8 kN/m2 unió de maniguets i
empelt a colector general amb unions especifiques de goma, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa. Inclou fins a 10 metres de tub. La partida també inclou la formació
del forat en el colector general o la conexió a pou de registre i els treballs i materials de
paleteria per deixar degudament connectades, segellades i completament estanques.

69,65 €

BD7JS130 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 rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

60,45000 €

Altres conceptes 9,20000 €

P-19 GD7JS1A8 ut Connexió de baixants d'aigües pluvials en edificis. Inclou canonada de polietilè HDPE doble
paret Magnum, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 110/160/200 mm SN 8
kN/m2, unió de maniguets i empelt a colector general amb unions especifiques de goma i
col·locat al fons de la rasa. Inclou fins a 10 metres de tub. La partida també inclou la formació
del forat en el colector general o la conexió a pou de registre i treballs i materials de paleteria
per deixar degudament connectades, segellades, encastades en façana alli on sigui adient, i
completament estanques.

71,95 €

BD7JS130 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 rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

60,45000 €

Altres conceptes 11,50000 €

P-20 GDDA30AB ut Pou de registre del tipus prefabricat en polietilé (HDPE) de 1000 mm de diàmetre i de 1200
mm de profunditat (màxima), provist de reforços laterals i ancoratges al terreny, amb
reducció concèntrica a diàmetre 1000 mm, esglaons d'accés conformats en el seu interior i
peces de connexió per a entrades i sortides de col·lectors. També s'inclou base soldada amb
planxa de HDPE de 15mm. Instal·lat en solera de formigó i amb material d'omplert segons
detalls i especificacions del fabricant. Completament instal·lat. Marca/model: MAGNUM o
equivalent .

417,12 €
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Altres conceptes 417,12000 €

P-21 GDDA30AB ut Pou de registre del tipus prefabricat en polietilé (HDPE) de 1000 mm de diàmetre i de 2200
mm de profunditat (màxima), provist de reforços laterals i ancoratges al terreny, amb
reducció concèntrica a diàmetre 1000 mm, esglaons d'accés conformats en el seu interior i
peces de connexió per a entrades i sortides de col·lectors. També s'inclou base soldada amb
planxa de HDPE de 15mm. Instal·lat en solera de formigó i amb material d'omplert segons
detalls i especificacions del fabricant. Completament instal·lat. Marca/model: MAGNUM o
equivalent .

545,10 €

Altres conceptes 545,10000 €

P-22 GDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

130,71 €

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

1,20238 €

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

114,26000 €

Altres conceptes 15,24762 €

P-23 GDK26A17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-II, per a instal·lacions de
telefonia, 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

814,84 €

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

12,99848 €

BDK218ZA u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-II, per a instal·lacions de telefonia 769,60000 €

Altres conceptes 32,24152 €

P-24 GDK26E17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de
telefonia, 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

493,99 €

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

8,08794 €

BDK218ZJ u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia 459,10000 €

Altres conceptes 26,80206 €

P-25 GDK26J17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de
telefonia, 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

176,15 €

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

2,69598 €

BDK218ZP u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia 151,54000 €

Altres conceptes 21,91402 €

P-26 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103500

54,58 €

BV1D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103500

54,58000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-27 J2VCY10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

179,61 €

BVA2Y10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

179,61000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-28 P2146-DJ22 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió Criteri d'amidament: m2 de
paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

4,82 €
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Altres conceptes 4,82000 €

P-29 P2146-DJ3R m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat,
segons les especificacions de la DT.

11,76 €

Altres conceptes 11,76000 €

P-30 P214F-HBQ u Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa de senyalització vertical muntada sobre
suport de peu o sobre parament vertical, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària
de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i aplec

8,24 €

Altres conceptes 8,24000 €

P-31 P214G-78M m2 Desmuntatge de rajola indicadora del GR amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del
material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb
grau de dificultat baix Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.

12,92 €

Altres conceptes 12,92000 €

P-32 P214W-FEM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir Criteri d'amidament: m de llargària
executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i
acceptada expressament per la DF.

7,20 €

Altres conceptes 7,20000 €

P-33 P21G3-DJ1 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó
vibropremsat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons
les especificacions de la DT.

1,75 €

Altres conceptes 1,75000 €

P-34 P21G6-49M m Demolició d'embornal i reixa de fosa de 30x300 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera
de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament:
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions
de la DT.  La reixa de fosa es reservarà per a la seva reutilització.

7,53 €

Altres conceptes 7,53000 €

P-35 P21G7-49K m Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió Criteri d'amidament: m de fondària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.

6,35 €

Altres conceptes 6,35000 €

P-36 P21GP-4RV u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat
de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

205,29 €

Altres conceptes 205,29000 €

P-37 P21Q2-HBA u Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de fins a 3 m de llargària,
col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec

22,05 €

Altres conceptes 22,05000 €

P-38 P21Q2-HBA u Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de
diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels
daus amb martell pneumàtic i aplec

10,27 €

Altres conceptes 10,27000 €

P-39 P2214-AYN m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió 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

4,48 €
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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.

Altres conceptes 4,48000 €

P-40 P2218-566F m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió 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 prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures. No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les
excavacions amb explosiu.

12,88 €

Altres conceptes 12,88000 €

P-41 P221D-DZ2 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora 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 prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

7,31 €

Altres conceptes 7,31000 €

P-42 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM Criteri d'amidament:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

1,55 €

Altres conceptes 1,55000 €

P-43 P2255-DPG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM 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.

12,09 €

Altres conceptes 12,09000 €

P-44 P2255-DPG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM 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.

18,13 €

Altres conceptes 18,13000 €

P-45 P2255-DPIP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló garbellat, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant 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.

28,44 €

B03C-HH0A m3 Sauló garbellatCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

23,40250 €

Altres conceptes 5,03750 €
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P-46 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant 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.

31,82 €

B03C-HH0A m3 Sauló garbellatCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

23,40250 €

Altres conceptes 8,41750 €

P-47 P2R5-DT1G 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 15 i fins a 20 km

9,60 €

Altres conceptes 9,60000 €

P-48 P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) Criteri d'amidament: m3 de volum de cada
tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada
tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra
inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 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.

18,17 €

B2RA-28UQ t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,16850 €

Altres conceptes 0,00150 €

P-49 P927-3EEL m3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM Criteri
d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

21,36 €

B011-05ME m3 AiguaCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'elementCriteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,08750 €

B03E-05OF m3 Terra seleccionadaCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

12,43150 €

Altres conceptes 8,84100 €

P-50 P956-5RM1 m2 Ferm rígid per a freqüència alta de trànsit pesat, de formigó vibrat HF-4 MPa, ratllat manual i
subbase de tot-u artificial, sobre esplanada E1

25,80 €

Altres conceptes 25,80000 €

P-51 P970-DFTS m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat
reglejat Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

106,12 €

B06E-12C5 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 ICriteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

78,98000 €

Altres conceptes 27,14000 €

P-52 P972-DQM1 m Encofrat a una cara per a paviment de formigó, amb fustes, d'una alçària <= 60 cm 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.

8,33 €

B0AK-07AS kg Clau acerCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,11486 €

B0DZ1-0ZLZ l DesencofrantCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,11240 €
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B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usosCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,68468 €

Altres conceptes 6,41806 €

P-53 P977-DSM1 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc o gris,
de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc Criteri
d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

15,69 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacsCriteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'elementCriteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

0,27449 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,75562 €

B971-0GUH u Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigolesCriteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'elementCriteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

6,06606 €

Altres conceptes 8,59383 €

P-54 P982-B301 m Formació de rampa per a gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 15 de gruix, de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió Criteri d'amidament: La
llargada de les rampes per a guals es mesurarà entre les cares interiors dels capçals. Si el
gual es corb, es mesurarà seguin el perímetre exterior del mateix.

27,87 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40Criteri d'amidament: Unitat d'amidament:
la indicada a la descripció de l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

10,31250 €

Altres conceptes 17,55750 €

P-55 P9B5-H974 m2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 40 mm de gruix,
col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra 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.

110,27 €

B0G2-H4PS m2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 40 mm de gruix 83,13000 €

Altres conceptes 27,14000 €

P-56 P9G3-DVV6 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 Criteri d'amidament: m de llargària executada realment,
amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per
la DF.

4,32 €

Altres conceptes 4,32000 €

P-57 P9Z3-DP6L m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 Criteri d'amidament: m2 de
superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i
increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

3,78 €

B0B8-108D m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,86800 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,02558 €

Altres conceptes 0,88642 €

P-58 PD31-569R u Pericó de pas i tapa registrable, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de
gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

97,24 €
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B011-05ME m3 AiguaCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'elementCriteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,00175 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacsCriteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'elementCriteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

0,24767 €

B06E-12C5 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 ICriteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

3,09458 €

B0F1A-074N u Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

4,39362 €

BD34-2040 u Tapa prefabricada de formigó armat de 50x50x5 cm 13,19000 €

Altres conceptes 76,31238 €

P-59 PD50-4814 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52
kg de pes, col·locat amb morter Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

92,95 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,46320 €

BD51-0M3Z u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52
kg de pesCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

77,46000 €

Altres conceptes 14,02680 €

P-60 PD55-E3NR u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I Criteri d'amidament: Unitat
mesurada segons les especificacions de la DT.

100,54 €

B06E-12C5 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 ICriteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

33,32956 €

B0DZ1-0ZLZ l DesencofrantCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,57360 €

B0DF8-0FFB u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usosCriteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'elementCriteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

1,50043 €

Altres conceptes 64,13641 €

P-61 PD56-E3M1 m Caixa per a embornal lineal de 35x300 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I Criteri d'amidament: m de
llargària amidada segons les especificacions de la DT.

88,03 €

B06E-12C5 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 ICriteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

50,26000 €

B0D80-0CNV m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usosCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada
a l'obra

4,02000 €

B0DZ1-0ZLZ l DesencofrantCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,84300 €

Altres conceptes 32,90700 €

P-62 PD73-F1NI 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 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

12,54 €
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BD76-2AAE 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 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

6,77280 €

Altres conceptes 5,76720 €

P-63 PD73-F1O2 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 315 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

19,85 €

BD76-2AAF m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

11,19960 €

Altres conceptes 8,65040 €

P-64 PDG5-HA2I 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 Criteri d'amidament: m de llargària
executat segons les especificacions de la DT.

0,76 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de
polipropilèCriteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a
muntar 1 m de tub.

0,57120 €

Altres conceptes 0,18880 €

P-65 PG2N-EUGL m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,23 €

BG2Q-1KTF m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,20360 €

Altres conceptes 1,02640 €

P-66 PM23-4BBY u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 3'' de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

469,94 €

BM23-0SZO u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 3'' de
diàmetre de connexió a la canonada

344,29000 €

BMY0-0TC0 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 2,02000 €

Altres conceptes 123,63000 €

P-67 PN12-DPO4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

335,67 €

BN12-0XFW u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

258,61000 €

Altres conceptes 77,06000 €

P-68 SEGURETA pa seguretat i salut 200,00 €

Sense descomposició 200,00000 €
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MA D'OBRA

A0125 h Oficial 1ª paleta 10,04000 €

A0165 h Peó 8,92000 €

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 18,57000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 23,04000 €

A01-FEPE h Ajudant lampista 18,54000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 18,57000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 21,60000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,00000 €

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 24,00000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 19,18000 €

A013M000 h Ajudant muntador 21,31000 €

A0140000 h Manobre 15,04000 €

A0D-0007 h Manobre 18,18000 €

A0E-000A h Manobre especialista 18,87000 €

A0F-000B h Oficial 1a 21,31000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 22,03000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 21,31000 €

A0F-000N h Oficial 1a lampista 22,03000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 22,03000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 21,31000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 25,99000 €
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MAQUINÀRIA

C1105000 h Bomba aigua residuals 0,00000 €

C111-0055 h Compressor amb un martell pneumàtic 16,99000 €

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 17,89000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 73,73000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 57,98000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 77,13000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 69,71000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 105,40000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 99,62000 €

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,48000 €

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 8,83000 €

C13C-00LO h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, per a seguretat i salut 51,15000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 58,26000 €

C1503000 h Camió grua 45,42000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 49,63000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 44,84000 €

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 28,06000 €

C175-00G6 h Estenedora per a paviments de formigó 88,88000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,03000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,64000 €

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,62000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 4,89000 €

CRL0-002L h Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides 25,74000 €
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B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,75000 €

B03C-HH0A m3 Sauló garbellat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

20,35000 €

B03E-05OF m3 Terra seleccionada Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

10,81000 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

17,57000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció
de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

19,40000 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

182,99000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

117,94000 €

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

61,04000 €

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

45,85000 €

B069-2A9P 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 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

68,75000 €

B06B-12QJ m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

81,83000 €

B06E-12C5 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 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

71,80000 €

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

33,68000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

39,98000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

36,58000 €

B086-06VE kg Producte filmogen per a formigó Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,03000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,04000 €

B0AK-07AS kg Clau acer Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,55000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,39000 €

B0B8-108D m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,39000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,39000 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic  de 50x100 cm per a 50 usos 1,01000 €

B0D80-0CNV m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,34000 €
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B0DF8-0FFB u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

1,49000 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,30000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,81000 €

B0F1A-074N u Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,14000 €

B0G2-H4PS m2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 40 mm de gruix 81,50000 €

B2RA-28UQ t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

12,53000 €

B971-0GUH u Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

1,82000 €

BD34-2040 u Tapa prefabricada de formigó armat de 50x50x5 cm 13,19000 €

BD51-0M3Z u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de
pes Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

77,46000 €

BD76-2AAE 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 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

6,64000 €

BD76-2AAF m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

10,98000 €

BD7F4370 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

8,83000 €

BD7JS130 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 rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

20,15000 €

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure
de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

114,26000 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de
polipropilè Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1
m de tub.

0,56000 €

BDK218ZA u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-II, per a instal·lacions de telefonia 769,60000 €

BDK218ZJ u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia 459,10000 €

BDK218ZP u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia 151,54000 €

BFB1JH457 m Canonada de politetilè tipus PE-100 (d'alta densitat) PN16 / SDR11 de 75 mm diàmetre nominal,
amb p.p. d'accessoris instal·lada en fons de rasa enterrada. Marca/model: MASA FLEXIPOL
(negre amb banda blava).

3,03000 €

BFB1JH4X7 ut ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ PER A CANONADA DE POLIETILÈ PE-100 3,70000 €

BG2Q-1KTF m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,18000 €

BM23-0SZO u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 3'' de
diàmetre de connexió a la canonada

344,29000 €

BMY0-0TC0 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 2,02000 €

BN12-0XFW u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

258,61000 €

BV1D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103500

54,58000 €
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BVA2Y10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 179,61000 €
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B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3
de volum necessari elaborat a l'obra.

Rend.: 1,000 81,94000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 18,87000 = 18,87000

Subtotal: 18,87000 18,87000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,03000 = 1,42100

Subtotal: 1,42100 1,42100

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,250      x 117,94000 = 29,48500

B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,200      x 1,75000 = 0,35000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,630      x 19,40000 = 31,62200

Subtotal: 61,45700 61,45700

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18870

COST DIRECTE 81,93670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,93670

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 78,17000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 18,87000 = 18,87000

Subtotal: 18,87000 18,87000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,03000 = 1,42100

Subtotal: 1,42100 1,42100

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 117,94000 = 23,58800

B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a

0,200      x 1,75000 = 0,35000
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l'obra

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,740      x 19,40000 = 33,75600

Subtotal: 57,69400 57,69400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18870

COST DIRECTE 78,17370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,17370
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PARTIDES D'OBRA

P-1 010000 PA VALLADO DE TODO EL PERÍMETRO EN
AQUELLOS PUNTOS QUE SEA NECESARIO
SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA, INCLUYENDO PUERTAS DE
ACCESO PEATONAL Y PUERTAS DE ACCESO DE
VEHÍCULOS. SE INCLUYE CARTEL DE ANUNCIO
DE LA PROMOCIÓN.

ACOMETIDAS DE OBRA PARA AGUA Y
ELECTRICIDAD EN OBRA, INCLUIDA CASETA Y
CUADRO ELÉCTRICO.

INSTALACIONES PROVISIONALES DE AGUA Y
ELECTRICIDAD PARA LA OBRA, INCLUIDOS
SUBCUADROS ELÉCTRICOS Y RED DE AGUA; ASÍ
COMO CONSUMOS DE LOS MISMOS.
SE RETIRARAN ANTES DEL INICIO DE LAS
OBRAS, TODOS AQUELLOS ELEMENTOS DE
MOBILIARIO URBANO, MACETAS URBANAS Y
OTROS ELEMENTOS MÓVILES QUE SE
ENCUENTREN SITUADOS EN LA CALLE OBJETO
DE LA INTERVENCIÓ O QUE PUEDAN VERSE
AFECTADAS POR LAS OBRAS.
IMPLANTACIÓN EN OBRA DE CASETAS PARA EL
PERSONAL, SANITARIOS Y OFICINA EN OBRA.

TRASLADO Y MONTAJE DE GRÚAS TORRE PARA
LA OBRA (NUMERO DE UNIDADES SEGÚN
NECESIDADES), SE INCLUYEN CIMENTACIONES,
LEGALIZACIONES Y TRAMITES, Y POSTERIOR
DESMONTAJE. SE INCLUYEN TAMBIÉN TODOS
LOS MEDIOS MECÁNICOS QUE SE NECESITEN
DURANTE EL PROCESO DE LAS OBRAS, TALES
COMO NORIAS, MONTACARGAS, ...

TRABAJOS DE REPLANTEO EN OBRA,
REALIZADOS POR TOPÓGRAFO ACREDITADO,
COMPRENDIENDO LO SIGUIENTE:
- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
- MARCAJE DE EJES
- RASANTES Y COTAS DE NIVEL

MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASETA DE
OBRA-OFICINA, PARA USO EXCLUSIVO DE LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA Y PROMOTOR,
CONSTANDO DE LO SIGUIENTE:
- SALA DE REUNIONES CON MESA Y 6 SILLAS
- DESPACHO CON MESA, 1 ARMARIO
ARCHIVADOR Y 2 SILLAS
- 1 LAVABO
SE INCLUYE:
- AIRE ACONDICIONADO
- TELÉFONO / FAX EN FUNCIONAMIENTO
- ELECTRICIDAD Y AGUA
- ORDENADOR PORTÁTIL DE ÚLTIMA
GENERACIÓN INCLUSO IMPRESORA.
LA LIMPIEZA Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL DE
LA CASETA IRA A CARGO DE LA
CONSTRUCTORA, ASÍ COMO LOS CONSUMOS
DE AGUA, LUZ Y PAPEL DE FAX. EL CONSUMO
DE TELÉFONO IRÁ A CARGO DE LA
CONSTRUCTORA.

Rend.: 1,000 1,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-2 E3CD1101 u Tap provisional del col.lector existent a enderrocat,
amb bombeig de les aigues residuals acumulades,
per tal de permetre la realització dels treballs de canvi
de canonades.

Rend.: 1,000 84,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 2,000 /R x 21,60000 = 43,20000

A0133000 h Ajudant encofrador 2,000 /R x 19,18000 = 38,36000

Subtotal: 81,56000 81,56000

Maquinària

C1105000 h Bomba aigua residuals 5,000 /R x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic  de 50x100 cm per a 50 usos 1,0996      x 1,01000 = 1,11060

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

1,000      x 0,30000 = 0,30000

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,04000 = 0,10473

Subtotal: 1,51533 1,51533

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,22340

COST DIRECTE 84,29873
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,29873

P-3 ED510524 u Connexió de sanejament pluvials/fecals a xarxa de
sanejament en carrer incloent formació de rasa, p.p.
canonada de PEAD de 2 parets i connexionat així
com formigonat i omplerta de terres. Totalment
instal·lat i connectat.

Rend.: 1,000 139,44 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-4 ED510529 u Instal·lació de xarxa de sanejament pluvial/fecal
provisional durant la realització de les obres per
permetre l'evacuació d'aigües dels habitatges
afectats garantint la continuitat del servei.

Rend.: 1,000 1.855,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-5 ED510532 u Instal·lació de xarxa d'aigua potable provisional
durant la realització de les obres per permetre el
subministrament d'aigua als habitatges afectats
garantint la continuitat del servei.

Rend.: 1,000 1.868,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-6 EFB1H455 m Canonada de politetilè tipus PE-100 (d'alta densitat)
PN16 / SDR11 de 32 mm diàmetre nominal, amb p.p.
d'accessoris instal·lada en fons de rasa enterrada.
Marca/model: MASA FLEXIPOL (negre amb banda
blava).

Rend.: 1,000 11,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,00000 = 4,80000

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 21,31000 = 4,26200

Subtotal: 9,06200 9,06200

Materials
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BFB1JH4X7 ut ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ PER A
CANONADA DE POLIETILÈ PE-100

0,500      x 3,70000 = 1,85000

BFB1JH455 m Canonada de politetilè tipus PE-100 (d'alta densitat)
PN16 / SDR11 de 32 mm diàmetre nominal, amb p.p.
d'accessoris instal·lada en fons de rasa enterrada.
Marca/model: MASA FLEXIPOL (negre amb banda
blava).

1,000      x 0,96000 = 0,96000

Subtotal: 0,96000 0,96000

COST DIRECTE 11,87200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,87200

P-7 EFB1H457 m Canonada de politetilè tipus PE-100 (d'alta densitat)
PN16 / SDR11 de 75 mm diàmetre nominal, amb p.p.
d'accessoris instal·lada en fons de rasa enterrada.
Marca/model: MASA FLEXIPOL (negre amb banda
blava).

Rend.: 1,000 15,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 21,31000 = 4,26200

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,00000 = 4,80000

Subtotal: 9,06200 9,06200

Materials

BFB1JH4X7 ut ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ PER A
CANONADA DE POLIETILÈ PE-100

1,000      x 3,70000 = 3,70000

BFB1JH457 m Canonada de politetilè tipus PE-100 (d'alta densitat)
PN16 / SDR11 de 75 mm diàmetre nominal, amb p.p.
d'accessoris instal·lada en fons de rasa enterrada.
Marca/model: MASA FLEXIPOL (negre amb banda
blava).

1,000      x 3,03000 = 3,03000

Subtotal: 6,73000 6,73000

COST DIRECTE 15,79200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,79200

P-8 EFB1H459 m Canonada de politetilè tipus PE-100 (d'alta densitat)
PN16 / SDR11 de 110 mm diàmetre nominal, amb
p.p. d'accessoris instal·lada en fons de rasa
enterrada. Marca/model: MASA FLEXIPOL (negre
amb banda blava).

Rend.: 1,000 21,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 21,31000 = 4,26200

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,00000 = 4,80000

Subtotal: 9,06200 9,06200

Materials

BFB1JH4X7 ut ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ PER A
CANONADA DE POLIETILÈ PE-100

1,000      x 3,70000 = 3,70000

BFB1JH459 m Canonada de politetilè tipus PE-100 (d'alta densitat)
PN16 / SDR11 de 110 mm diàmetre nominal, amb
p.p. d'accessoris instal·lada en fons de rasa
enterrada. Marca/model: MASA FLEXIPOL (negre

1,000      x 8,93000 = 8,93000
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amb banda blava).

Subtotal: 8,93000 8,93000

COST DIRECTE 21,69200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,69200

P-9 EFB1H461 m Canonada de politetilè tipus PE-100 (d'alta densitat)
PN16 / SDR11 de 160 mm diàmetre nominal, amb
p.p. d'accessoris instal·lada en fons de rasa
enterrada. Marca/model: MASA FLEXIPOL (negre
amb banda blava).

Rend.: 1,000 33,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 24,00000 = 7,20000

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 21,31000 = 6,39300

Subtotal: 13,59300 13,59300

Materials

BFB1JH4X7 ut ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ PER A
CANONADA DE POLIETILÈ PE-100

0,800      x 3,70000 = 2,96000

BFB1JH461 m Canonada de politetilè tipus PE-100 (d'alta densitat)
PN16 / SDR11 de 116 mm diàmetre nominal, amb
p.p. d'accessoris instal·lada en fons de rasa
enterrada. Marca/model: MASA FLEXIPOL (negre
amb banda blava).

1,000      x 16,49000 = 16,49000

Subtotal: 16,49000 16,49000

COST DIRECTE 33,04300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,04300

P-10 EFB1HMC1 u Ramal de Previsió per conexió a usuari de xarxa de
comunicacions. Incloent p.p. tub de Polietilè corrugat
amb pared interior llis desde pericó més proper fins a
façana d'usuari més propera, formació de rasa de
ramal d'escomesa segons les prescripcions de
projecte, conversió soterrani a aèri del cablejat
(mitjançant tub d'acer galvanitzat de DN32 de 3
metres d'alçada sellat en la part superior). Totalment
instal·lat segons prescripcions de Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 45,43 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-11 EFB1HMF1 u Connexió a Xarxa d'Aigua Potable municipal existent
mitjançant la realització d'un nou pericó de registre i
una derivació de la xarxa de canonades, incloent el
buidat prèvi de la instal·lació, proves de pressió i
estanqueitat de la nova instal·lació i la connexió a la
xarxa de subministrament públic. Totalment instal·lat i
connectat.

Rend.: 1,000 185,97 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-12 EFB1HMM1 u Escomesa domiciliària d'Aigua Potable d'usuari de
1/2'' a 2'' incloent derivació de canonada general,
tram de derivació de canonada de PE enterrada
PN16, i pericó amb trampilló per a comptador general
i vàlvules d'usuari. Totalment instal·lada.

Rend.: 1,000 89,59 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 24,00000 = 7,20000

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 21,31000 = 6,39300

BFB1HMM1 ut Escomesa domiciliària d'Aigua Potable d'usuari de
1/2'' a 2'' incloent derivació de canonada general,
pericó amb trampilló per a comptador general i
vàlvules d'usuari. Totalment instal·lada.

1,000      x 76,00000 = 76,00000

Subtotal: 76,00000 76,00000

COST DIRECTE 89,59300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,59300

P-13 EFB1HMV0 u Vàlvula manual, PN16 muntada i provada amb
trampilló d'accés DN 65mm per buidat instal·lació.
Totalment instal·lada.

Rend.: 1,000 83,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 24,00000 = 9,60000

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 21,31000 = 8,52400

BFB1HMV0 ut Vàlvula manual, PN16 muntada i provada amb
trampilló d'accés DN 65mm per buidat instal·lació.
Totalment instal·lada.

1,000      x 65,73000 = 65,73000

Subtotal: 65,73000 65,73000

COST DIRECTE 83,85400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,85400

P-14 EFB1HMV2 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada,
PN16 muntada i provada amb trampilló d'accés DN
80mm i eix telescòpic. Totalment instal·lada.

Rend.: 1,000 181,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 21,31000 = 8,52400

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 24,00000 = 9,60000

BFB1HMV2 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada,
PN16 muntada i provada amb trampilló d'accés DN
80mm i eix telescòpic. Totalment instal·lada.

1,000      x 163,14000 = 163,14000

Subtotal: 163,14000 163,14000

COST DIRECTE 181,26400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,26400

P-15 F222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.
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

Rend.: 1,000 6,15 €
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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.

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,106 /R x 57,98000 = 6,14588

Subtotal: 6,14588 6,14588

COST DIRECTE 6,14588
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,14588

P-16 FD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa.
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.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.Aquest criteri inclou les despeses
associades a la realització de les proves sobre la
canonada instal·lada.

Rend.: 1,000 9,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0165 /R x 15,04000 = 0,24816

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0165 /R x 24,00000 = 0,39600

Subtotal: 0,64416 0,64416

Materials

BD7F4370 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà

1,000      x 8,83000 = 8,83000

Subtotal: 8,83000 8,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00966

COST DIRECTE 9,48382
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,48382
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P-17 FDB2768H u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
30 cm de gruix mínim i de planta 1,3x1,3 m per a
ubicar parets de pou de diàmetre 100 cm. La solera
es construirà formigonant els lateralñs del tub de PE
passat, practicant una obertura en a part mitja del tub
de 30x100cm de planta, per tal de deixar la contunitat
de les aigues per la part inferior del tub, i el registre
per la superior.

Rend.: 1,000 68,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,580 /R x 24,00000 = 13,92000

A0140000 h Manobre 0,580 /R x 15,04000 = 8,72320

Subtotal: 22,64320 22,64320

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

0,7476      x 61,04000 = 45,63350

Subtotal: 45,63350 45,63350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33965

COST DIRECTE 68,61635
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,61635

P-18 GD7JS1A7 ut Connexió d'escomeses a clavegueram existent en
edificis. Inclou tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE
doble paret Magnum, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200/250 mm SN 8 kN/m2
unió de maniguets i empelt a colector general amb
unions especifiques de goma, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa. Inclou fins a 10
metres de tub. La partida també inclou la formació del
forat en el colector general o la conexió a pou de
registre i els treballs i materials de paleteria per deixar
degudament connectades, segellades i completament
estanques.

Rend.: 1,000 69,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,00000 = 4,80000

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 21,31000 = 4,26200

Subtotal: 9,06200 9,06200

Materials

BD7JS130 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
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

3,000      x 20,15000 = 60,45000

Subtotal: 60,45000 60,45000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13593

COST DIRECTE 69,64793
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,64793

P-19 GD7JS1A8 ut Connexió de baixants d'aigües pluvials en edificis.
Inclou canonada de polietilè HDPE doble paret
Magnum, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 110/160/200 mm SN 8 kN/m2, unió
de maniguets i empelt a colector general amb unions
especifiques de goma i col·locat al fons de la rasa.
Inclou fins a 10 metres de tub. La partida també
inclou la formació del forat en el colector general o la
conexió a pou de registre i treballs i materials de
paleteria per deixar degudament connectades,
segellades, encastades en façana alli on sigui adient,
i completament estanques.

Rend.: 1,000 71,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 21,31000 = 5,32750

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,00000 = 6,00000

Subtotal: 11,32750 11,32750

Materials

BD7JS130 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
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

3,000      x 20,15000 = 60,45000

Subtotal: 60,45000 60,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16991

COST DIRECTE 71,94741
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,94741

P-20 GDDA30ABB ut Pou de registre del tipus prefabricat en polietilé
(HDPE) de 1000 mm de diàmetre i de 1200 mm de
profunditat (màxima), provist de reforços laterals i
ancoratges al terreny, amb reducció concèntrica a
diàmetre 1000 mm, esglaons d'accés conformats en
el seu interior i peces de connexió per a entrades i
sortides de col·lectors. També s'inclou base soldada
amb planxa de HDPE de 15mm. Instal·lat en solera
de formigó i amb material d'omplert segons detalls i
especificacions del fabricant. Completament instal·lat.
Marca/model: MAGNUM o equivalent .

Rend.: 1,000 417,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0165 h Peó 2,000 /R x 8,92000 = 17,84000

A0125 h Oficial 1ª paleta 2,000 /R x 10,04000 = 20,08000

BDDA30AB ut Pou de registre del tipus prefabricat en polietilé
(HDPE) de 1000 mm de diàmetre i de 1200 mm de
profunditat (màxima), provist de reforços laterals i
ancoratges al terreny, amb reducció concèntrica a
diàmetre 1000 mm, esglaons d'accés conformats en
el seu interior i peces de connexió per a entrades i

1,000      x 379,20000 = 379,20000
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sortides de col·lectors. També s'inclou base soldada
amb planxa de HDPE de 15mm. Instal·lat en solera
de formigó i amb material d'omplert segons detalls i
especificacions del fabricant. Completament instal·lat.
Marca/model: MAGNUM o equivalent .

Subtotal: 379,20000 379,20000

COST DIRECTE 417,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 417,12000

P-21 GDDA30ABC ut Pou de registre del tipus prefabricat en polietilé
(HDPE) de 1000 mm de diàmetre i de 2200 mm de
profunditat (màxima), provist de reforços laterals i
ancoratges al terreny, amb reducció concèntrica a
diàmetre 1000 mm, esglaons d'accés conformats en
el seu interior i peces de connexió per a entrades i
sortides de col·lectors. També s'inclou base soldada
amb planxa de HDPE de 15mm. Instal·lat en solera
de formigó i amb material d'omplert segons detalls i
especificacions del fabricant. Completament instal·lat.
Marca/model: MAGNUM o equivalent .

Rend.: 1,000 545,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125 h Oficial 1ª paleta 3,000 /R x 10,04000 = 30,12000

A0165 h Peó 3,000 /R x 8,92000 = 26,76000

BDDA30AB ut Pou de registre del tipus prefabricat en polietilé
(HDPE) de 1000 mm de diàmetre i de 2200 mm de
profunditat (màxima), provist de reforços laterals i
ancoratges al terreny, amb reducció concèntrica a
diàmetre 1000 mm, esglaons d'accés conformats en
el seu interior i peces de connexió per a entrades i
sortides de col·lectors. També s'inclou base soldada
amb planxa de HDPE de 15mm. Instal·lat en solera
de formigó i amb material d'omplert segons detalls i
especificacions del fabricant. Completament instal·lat.
Marca/model: MAGNUM o equivalent .

1,000      x 488,22000 = 488,22000

Subtotal: 488,22000 488,22000

COST DIRECTE 545,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 545,10000

P-22 GDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

Rend.: 1,000 130,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 15,04000 = 6,16640

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,369 /R x 24,00000 = 8,85600

Subtotal: 15,02240 15,02240

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 33,68000 = 1,20238
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BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

1,000      x 114,26000 = 114,26000

Subtotal: 115,46238 115,46238

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22534

COST DIRECTE 130,71012
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,71012

P-23 GDK26A17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus DF-II, per a instal·lacions de telefonia, 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.: 1,000 814,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,450 /R x 24,00000 = 10,80000

A0140000 h Manobre 0,900 /R x 15,04000 = 13,53600

Subtotal: 24,33600 24,33600

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,166 /R x 45,42000 = 7,53972

Subtotal: 7,53972 7,53972

Materials

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

0,2835      x 45,85000 = 12,99848

BDK218ZA u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus DF-II, per a instal·lacions de telefonia

1,000      x 769,60000 = 769,60000

Subtotal: 782,59848 782,59848

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36504

COST DIRECTE 814,83924
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 814,83924

P-24 GDK26E17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia, 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.: 1,000 493,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,350 /R x 24,00000 = 8,40000

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 15,04000 = 10,52800

Subtotal: 18,92800 18,92800

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,167 /R x 45,42000 = 7,58514

Subtotal: 7,58514 7,58514
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Materials

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

0,1764      x 45,85000 = 8,08794

BDK218ZJ u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia

1,000      x 459,10000 = 459,10000

Subtotal: 467,18794 467,18794

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28392

COST DIRECTE 493,98500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 493,98500

P-25 GDK26J17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia, 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.: 1,000 176,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,275 /R x 24,00000 = 6,60000

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 15,04000 = 7,52000

Subtotal: 14,12000 14,12000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,167 /R x 45,42000 = 7,58514

Subtotal: 7,58514 7,58514

Materials

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

0,0588      x 45,85000 = 2,69598

BDK218ZP u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia

1,000      x 151,54000 = 151,54000

Subtotal: 154,23598 154,23598

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21180

COST DIRECTE 176,15292
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,15292

P-26 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500

Rend.: 1,000 54,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV1D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500

1,000      x 54,58000 = 54,58000

Subtotal: 54,58000 54,58000
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COST DIRECTE 54,58000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,58000

P-27 J2VCY10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de
diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357

Rend.: 1,000 179,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVA2Y10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de
diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357

1,000      x 179,61000 = 179,61000

Subtotal: 179,61000 179,61000

COST DIRECTE 179,61000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,61000

P-28 P2146-DJ22 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió Criteri
d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat,
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 4,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,057 /R x 73,73000 = 4,20261

C138-00KQ 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

P-29 P2146-DJ3R m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió Criteri d'amidament: m2 de
paviment realment enderrocat, segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 11,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,380 /R x 18,87000 = 7,17060

Subtotal: 7,17060 7,17060

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,042 /R x 58,26000 = 2,44692

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,114 /R x 17,89000 = 2,03946

Subtotal: 4,48638 4,48638



Carrer Prat de la Riba Rocallaura

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/12/21 Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10756

COST DIRECTE 11,76454
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,76454

P-30 P214F-HBQZ u Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa
de senyalització vertical muntada sobre suport de peu
o sobre parament vertical, de superfície fins a 0,5 m2,
muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb
mitjans manuals i aplec

Rend.: 1,000 8,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 22,03000 = 4,40600

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 18,57000 = 3,71400

Subtotal: 8,12000 8,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12180

COST DIRECTE 8,24180
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,24180

P-31 P214G-78M1 m2 Desmuntatge de rajola indicadora del GR amb
mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del
material per a la seva reutilització i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat
baix Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 12,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,700 /R x 18,18000 = 12,72600

Subtotal: 12,72600 12,72600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19089

COST DIRECTE 12,91689
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,91689

P-32 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir Criteri
d'amidament: m de llargària executada realment,
amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la DF.

Rend.: 1,000 7,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 18,87000 = 4,71750

Subtotal: 4,71750 4,71750

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,250 /R x 9,64000 = 2,41000

Subtotal: 2,41000 2,41000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07076

COST DIRECTE 7,19826
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,19826

P-33 P21G3-DJ1S m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre
o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat amb
solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió Criteri d'amidament: m de
llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de
l'element, segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 1,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,030 /R x 58,26000 = 1,74780

Subtotal: 1,74780 1,74780

COST DIRECTE 1,74780
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,74780

P-34 P21G6-49M1 m Demolició d'embornal i reixa de fosa de 30x300 cm
de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de
formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre
camió Criteri d'amidament: m de llargària realment
enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les
especificacions de la DT. La reixa de fosa es
reservarà per a la seva reutilització.

Rend.: 1,000 7,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,208 /R x 18,87000 = 3,92496

Subtotal: 3,92496 3,92496

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,104 /R x 17,89000 = 1,86056

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,029 /R x 58,26000 = 1,68954

Subtotal: 3,55010 3,55010

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05887

COST DIRECTE 7,53393
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,53393

P-35 P21G7-49KB m Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15
cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió Criteri d'amidament: m de fondària realment
enderrocada, segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 6,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,109 /R x 58,26000 = 6,35034

Subtotal: 6,35034 6,35034
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COST DIRECTE 6,35034
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,35034

P-36 P21GP-4RVM u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb
tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2
de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 205,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 3,600 /R x 18,54000 = 66,74400

A0D-0007 h Manobre 6,000 /R x 18,18000 = 109,08000

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,200 /R x 22,03000 = 26,43600

Subtotal: 202,26000 202,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,03390

COST DIRECTE 205,29390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 205,29390

P-37 P21Q2-HBAJ u Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc
metàl·lic, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb
fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec

Rend.: 1,000 22,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,550 /R x 21,31000 = 11,72050

A0D-0007 h Manobre 0,550 /R x 18,18000 = 9,99900

Subtotal: 21,71950 21,71950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32579

COST DIRECTE 22,04529
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,04529

P-38 P21Q2-HBAN u Desmuntatge per a recol·locació posterior de
paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre,
ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre
daus de formigó, enderroc dels daus amb martell
pneumàtic i aplec

Rend.: 1,000 10,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,180 /R x 21,31000 = 3,83580

A0D-0007 h Manobre 0,180 /R x 18,18000 = 3,27240

Subtotal: 7,10820 7,10820

Maquinària

C111-0055 h Compressor amb un martell pneumàtic 0,180 /R x 16,99000 = 3,05820

Subtotal: 3,05820 3,05820
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10662

COST DIRECTE 10,27302
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,27302

P-39 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió 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 prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

Rend.: 1,000 4,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK 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

P-40 P2218-566F m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió 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 prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures. No s'inclou dins
d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb
explosiu.

Rend.: 1,000 12,88 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 18,18000 = 0,90900

Subtotal: 0,90900 0,90900

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2053 /R x 58,26000 = 11,96078

Subtotal: 11,96078 11,96078

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01364

COST DIRECTE 12,88342
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,88342

P-41 P221D-DZ2S m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1
m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora 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 prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

Rend.: 1,000 7,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LO h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, per a
seguretat i salut

0,143 /R x 51,15000 = 7,31445

Subtotal: 7,31445 7,31445

COST DIRECTE 7,31445
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,31445

P-42 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM Criteri d'amidament: m2 de
superfície amidada segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 1,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 77,13000 = 0,84843

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 69,71000 = 0,69710

Subtotal: 1,54553 1,54553



Carrer Prat de la Riba Rocallaura

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/12/21 Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1,54553
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,54553

P-43 P2255-DPGM m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
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.

Rend.: 1,000 12,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,180 /R x 18,87000 = 3,39660

Subtotal: 3,39660 3,39660

Maquinària

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,180 /R x 8,83000 = 1,58940

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 58,26000 = 7,04946

Subtotal: 8,63886 8,63886

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05095

COST DIRECTE 12,08641
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,08641

P-44 P2255-DPGP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM 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.

Rend.: 1,000 18,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,450 /R x 18,87000 = 8,49150

Subtotal: 8,49150 8,49150

Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,450 /R x 5,48000 = 2,46600

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 58,26000 = 7,04946

Subtotal: 9,51546 9,51546
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12737

COST DIRECTE 18,13433
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,13433

P-45 P2255-DPIP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb sauló garbellat, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó
vibrant 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.

Rend.: 1,000 28,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,080 /R x 18,87000 = 1,50960

Subtotal: 1,50960 1,50960

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,048 /R x 58,26000 = 2,79648

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,080 /R x 8,83000 = 0,70640

Subtotal: 3,50288 3,50288

Materials

B03C-HH0A m3 Sauló garbellat Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,150      x 20,35000 = 23,40250

Subtotal: 23,40250 23,40250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02264

COST DIRECTE 28,43762
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,43762

P-46 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant 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.

Rend.: 1,000 31,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 18,87000 = 3,77400

Subtotal: 3,77400 3,77400

Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 5,48000 = 1,09600

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 58,26000 = 3,49560

Subtotal: 4,59160 4,59160
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Materials

B03C-HH0A m3 Sauló garbellat Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,150      x 20,35000 = 23,40250

Subtotal: 23,40250 23,40250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05661

COST DIRECTE 31,82471
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,82471

P-47 P2R5-DT1G 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 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 9,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,214 /R x 44,84000 = 9,59576

Subtotal: 9,59576 9,59576

COST DIRECTE 9,59576
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,59576

P-48 P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) Criteri d'amidament: m3 de volum de
cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent. La unitat d'obra inclou totes les
despeses per la disposició de cada tipus de residu al
centre corresponent. 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.

Rend.: 1,000 18,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28UQ t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,450      x 12,53000 = 18,16850

Subtotal: 18,16850 18,16850
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COST DIRECTE 18,16850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,16850

P-49 P927-3EEL m3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge
del material al 98 % del PM Criteri d'amidament: m3
de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 21,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 18,18000 = 0,90900

Subtotal: 0,90900 0,90900

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 49,63000 = 1,24075

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,055 /R x 77,13000 = 4,24215

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 69,71000 = 2,43985

Subtotal: 7,92275 7,92275

Materials

B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,050      x 1,75000 = 0,08750

B03E-05OF m3 Terra seleccionada Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,150      x 10,81000 = 12,43150

Subtotal: 12,51900 12,51900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01364

COST DIRECTE 21,36439
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,36439

P92A-DX8F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM 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.

Rend.: 1,000 27,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 18,18000 = 0,90900

Subtotal: 0,90900 0,90900

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 69,71000 = 2,43985

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 77,13000 = 3,08520

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 49,63000 = 1,24075

Subtotal: 6,76580 6,76580
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Materials

B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,050      x 1,75000 = 0,08750

B03F-05NW m3 Tot-u artificial Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,150      x 17,57000 = 20,20550

Subtotal: 20,29300 20,29300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01364

COST DIRECTE 27,98144
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,98144

P-51 P970-DFTS m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat amb transport interior mecànic,
estesa i vibratge manual, acabat reglejat Criteri
d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 106,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,650 /R x 18,18000 = 11,81700

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 21,31000 = 5,32750

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 18,87000 = 3,77400

Subtotal: 20,91850 20,91850

Maquinària

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,200 /R x 28,06000 = 5,61200

C20K-00DP h Regle vibratori 0,060 /R x 4,89000 = 0,29340

Subtotal: 5,90540 5,90540

Materials

B06E-12C5 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
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

1,100      x 71,80000 = 78,98000

Subtotal: 78,98000 78,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31378

COST DIRECTE 106,11768
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,11768

P-52 P972-DQM1 m Encofrat a una cara per a paviment de formigó, amb
fustes, d'una alçària <= 60 cm 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

Rend.: 1,000 8,33 €
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recollida, neteja i condicionament dels elements
utilitzats.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,160 /R x 18,18000 = 2,90880

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 21,31000 = 3,40960

Subtotal: 6,31840 6,31840

Materials

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

4,3197      x 0,39000 = 1,68468

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,040      x 2,81000 = 0,11240

B0AK-07AS kg Clau acer Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,0741      x 1,55000 = 0,11486

Subtotal: 1,91194 1,91194

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09478

COST DIRECTE 8,32512
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,32512

P-53 P977-DSM1 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment monocapa de color blanc o gris, de 30x30x8
cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada
de ciment blanc Criteri d'amidament: m de llargària
amidada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 15,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,105 /R x 18,18000 = 1,90890

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 21,31000 = 6,39300

Subtotal: 8,30190 8,30190

Maquinària

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,105 /R x 1,62000 = 0,17010

Subtotal: 0,17010 0,17010

Materials

B971-0GUH u Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de
30x30x8 cm, per a rigoles Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

3,333      x 1,82000 = 6,06606

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a

0,0189      x 39,98000 = 0,75562
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l'obra

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0015      x 182,99000 = 0,27449

Subtotal: 7,09617 7,09617

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12453

COST DIRECTE 15,69270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,69270

P-54 P982-B301 m Formació de rampa per a gual de forma recta, de 60
cm d'amplària i 15 de gruix, de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió
Criteri d'amidament: La llargada de les rampes per a
guals es mesurarà entre les cares interiors dels
capçals. Si el gual es corb, es mesurarà seguin el
perímetre exterior del mateix.

Rend.: 1,000 27,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 21,31000 = 6,39300

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 18,18000 = 10,90800

Subtotal: 17,30100 17,30100

Materials

B069-2A9P 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
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

0,150      x 68,75000 = 10,31250

Subtotal: 10,31250 10,31250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25952

COST DIRECTE 27,87302
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,87302

P-55 P9B5-H974 m2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit,
acabat deixat de serra, de 40 mm de gruix,
col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra 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.

Rend.: 1,000 110,27 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 18,18000 = 7,27200

A0F-000B h Oficial 1a 0,800 /R x 21,31000 = 17,04800

Subtotal: 24,32000 24,32000

Materials

B0G2-H4PS m2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit,
acabat deixat de serra, de 40 mm de gruix

1,020      x 81,50000 = 83,13000

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3
de volum necessari elaborat a l'obra.

0,030      x 81,93670 = 2,45810

Subtotal: 85,58810 85,58810

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36480

COST DIRECTE 110,27290
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,27290

P-56 P9G3-DVV6 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 Criteri d'amidament: m de llargària
executada realment, amidada segons les
especificacions del projecte, comprovada i acceptada
expressament per la DF.

Rend.: 1,000 4,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,150 /R x 18,87000 = 2,83050

Subtotal: 2,83050 2,83050

Maquinària

C178-00GF 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 % 0,04246

COST DIRECTE 4,31896
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,31896

P9GG-4Y5E m3 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de
resistència a flexotracció i consistència plàstica,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i
acabat ratllat manual Criteri d'amidament: m3 de
volum realment executat, mesurat d'acord amb les
seccions-tipus senyalades a la DT Aquests criteris
inclouen l'acabament específic dels acords amb les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat. No
s'inclouen en aquests criteri les reparacions
d'irregularitat superiors a les tolerables. No és
d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els
junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins
d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de
preparació de la superfície existent. Queda inclòs el

Rend.: 1,000 94,95 €
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muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas
que sigui necessari.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,240 /R x 18,18000 = 4,36320

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,077 /R x 21,31000 = 1,64087

Subtotal: 6,00407 6,00407

Maquinària

C175-00G6 h Estenedora per a paviments de formigó 0,033 /R x 88,88000 = 2,93304

Subtotal: 2,93304 2,93304

Materials

B06B-12QJ m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

1,050      x 81,83000 = 85,92150

Subtotal: 85,92150 85,92150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09006

COST DIRECTE 94,94867
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,94867

P9GI-DRIW m2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació
de 0,25 kg/m2, escampat amb màquina manual
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 1,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,009 /R x 18,87000 = 0,16983

A0F-000B h Oficial 1a 0,002 /R x 21,31000 = 0,04262

Subtotal: 0,21245 0,21245

Maquinària

CRL0-002L h Aparell manual de pressió per a tractaments
fitosanitaris i herbicides

0,009 /R x 25,74000 = 0,23166

Subtotal: 0,23166 0,23166

Materials

B086-06VE kg Producte filmogen per a formigó Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,2525      x 3,03000 = 0,76508

Subtotal: 0,76508 0,76508
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00319

COST DIRECTE 1,21238
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,21238

P-57 P9Z3-DP6L m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT. Aquest criteri
inclou les pèrdues i increments de material
corresponents a retalls i empalmaments.

Rend.: 1,000 3,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 21,31000 = 0,46882

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 18,57000 = 0,40854

Subtotal: 0,87736 0,87736

Materials

B0B8-108D m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

1,200      x 2,39000 = 2,86800

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

0,0184      x 1,39000 = 0,02558

Subtotal: 2,89358 2,89358

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01316

COST DIRECTE 3,78410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,78410

P-58 PD31-569R u Pericó de pas i tapa registrable, de 38x38x40 cm de
mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó
calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat

Rend.: 1,000 97,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 2,100 /R x 25,99000 = 54,57900

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 18,18000 = 18,18000

Subtotal: 72,75900 72,75900

Materials

B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,001      x 1,75000 = 0,00175

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de

0,0021      x 117,94000 = 0,24767
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PARTIDES D'OBRA

l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

B06E-12C5 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
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

0,0431      x 71,80000 = 3,09458

B0F1A-074N u Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

31,383      x 0,14000 = 4,39362

BD34-2040 u Tapa prefabricada de formigó armat de 50x50x5 cm 1,000      x 13,19000 = 13,19000

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 78,17370 = 2,46247

Subtotal: 23,39009 23,39009

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,09139

COST DIRECTE 97,24048
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,24048

P-59 PD50-4814 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa
grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes,
col·locat amb morter Criteri d'amidament: Unitat
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 92,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 21,31000 = 7,45850

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 18,18000 = 6,36300

Subtotal: 13,82150 13,82150

Materials

BD51-0M3Z u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa
grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

1,000      x 77,46000 = 77,46000

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,040      x 36,58000 = 1,46320

Subtotal: 78,92320 78,92320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20732

COST DIRECTE 92,95202
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,95202

P-60 PD55-E3NR u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I Criteri
d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 100,54 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,600 /R x 18,18000 = 29,08800

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,600 /R x 21,31000 = 34,09600

Subtotal: 63,18400 63,18400

Materials

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,560      x 2,81000 = 1,57360

B06E-12C5 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
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

0,4642      x 71,80000 = 33,32956

B0DF8-0FF u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,007      x 1,49000 = 1,50043

Subtotal: 36,40359 36,40359

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,94776

COST DIRECTE 100,53535
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,53535

P-61 PD56-E3M1 m Caixa per a embornal lineal de 35x300 cm, amb
parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 88,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,821 /R x 21,31000 = 17,49551

A0D-0007 h Manobre 0,821 /R x 18,18000 = 14,92578

Subtotal: 32,42129 32,42129

Materials

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,300      x 2,81000 = 0,84300

B06E-12C5 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
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

0,700      x 71,80000 = 50,26000

B0D80-0CN m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

3,000      x 1,34000 = 4,02000

Subtotal: 55,12300 55,12300
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48632

COST DIRECTE 88,03061
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,03061

P-62 PD73-F1NI 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 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 12,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 22,03000 = 3,08420

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,140 /R x 18,57000 = 2,59980

Subtotal: 5,68400 5,68400

Materials

BD76-2AAE 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 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 6,64000 = 6,77280

Subtotal: 6,77280 6,77280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08526

COST DIRECTE 12,54206
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,54206

P-63 PD73-F1O2 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 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 19,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,210 /R x 18,57000 = 3,89970

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,210 /R x 22,03000 = 4,62630

Subtotal: 8,52600 8,52600

Materials

BD76-2AAF m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 10,98000 = 11,19960

Subtotal: 11,19960 11,19960
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12789

COST DIRECTE 19,85349
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,85349

P-64 PDG5-HA2I 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
Criteri d'amidament: m de llargària executat segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 0,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,010 /R x 18,57000 = 0,18570

Subtotal: 0,18570 0,18570

Materials

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè Criteri
d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces
necessàries per a muntar 1 m de tub.

1,020      x 0,56000 = 0,57120

Subtotal: 0,57120 0,57120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00279

COST DIRECTE 0,75969
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,75969

P-65 PG2N-EUGL m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 2,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 23,04000 = 0,46080

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 22,03000 = 0,55075

Subtotal: 1,01155 1,01155

Materials

BG2Q-1KTF m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,18000 = 1,20360

Subtotal: 1,20360 1,20360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01517

COST DIRECTE 2,23032
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,23032
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P-66 PM23-4BBY u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 100 mm de diàmetre i de 3'' de diàmetre de
connexió a la canonada, muntat a l'exterior

Rend.: 1,000 469,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 22,03000 = 66,09000

A01-FEPH h Ajudant muntador 3,000 /R x 18,57000 = 55,71000

Subtotal: 121,80000 121,80000

Materials

BM23-0SZO u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 100 mm de diàmetre i de 3'' de diàmetre de
connexió a la canonada

1,000      x 344,29000 = 344,29000

BMY0-0TC0 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,000      x 2,02000 = 2,02000

Subtotal: 346,31000 346,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,82700

COST DIRECTE 469,93700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 469,93700

P-67 PN12-DPO4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó
de canalització soterrada

Rend.: 1,000 335,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,870 /R x 18,57000 = 34,72590

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,870 /R x 22,03000 = 41,19610

Subtotal: 75,92200 75,92200

Materials

BN12-0XFW u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

1,000      x 258,61000 = 258,61000

Subtotal: 258,61000 258,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,13883

COST DIRECTE 335,67083
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 335,67083
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P-68 SEGURETATIS pa seguretat i salut Rend.: 1,000 200,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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ALTRES

BDDA30ABB ut Pou de registre del tipus prefabricat en polietilé (HDPE) de 1000 mm de diàmetre i de 1200 mm de
profunditat (màxima), provist de reforços laterals i ancoratges al terreny, amb reducció concèntrica
a diàmetre 1000 mm, esglaons d'accés conformats en el seu interior i peces de connexió per a
entrades i sortides de col·lectors. També s'inclou base soldada amb planxa de HDPE de 15mm.
Instal·lat en solera de formigó i amb material d'omplert segons detalls i especificacions del
fabricant. Completament instal·lat. Marca/model: MAGNUM o equivalent .

379,20000 €

BDDA30ABC ut Pou de registre del tipus prefabricat en polietilé (HDPE) de 1000 mm de diàmetre i de 2200 mm de
profunditat (màxima), provist de reforços laterals i ancoratges al terreny, amb reducció concèntrica
a diàmetre 1000 mm, esglaons d'accés conformats en el seu interior i peces de connexió per a
entrades i sortides de col·lectors. També s'inclou base soldada amb planxa de HDPE de 15mm.
Instal·lat en solera de formigó i amb material d'omplert segons detalls i especificacions del
fabricant. Completament instal·lat. Marca/model: MAGNUM o equivalent .

488,22000 €

BFB1HMM1 ut Escomesa domiciliària d'Aigua Potable d'usuari de 1/2'' a 2'' incloent derivació de canonada
general, pericó amb trampilló per a comptador general i vàlvules d'usuari. Totalment instal·lada.

76,00000 €

BFB1HMV0 ut Vàlvula manual, PN16 muntada i provada amb trampilló d'accés DN 65mm per buidat instal·lació.
Totalment instal·lada.

65,73000 €

BFB1HMV2 u Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d'accés
DN 80mm i eix telescòpic. Totalment instal·lada.

163,14000 €

BFB1JH455 m Canonada de politetilè tipus PE-100 (d'alta densitat) PN16 / SDR11 de 32 mm diàmetre nominal,
amb p.p. d'accessoris instal·lada en fons de rasa enterrada. Marca/model: MASA FLEXIPOL
(negre amb banda blava).

0,96000 €

BFB1JH459 m Canonada de politetilè tipus PE-100 (d'alta densitat) PN16 / SDR11 de 110 mm diàmetre nominal,
amb p.p. d'accessoris instal·lada en fons de rasa enterrada. Marca/model: MASA FLEXIPOL
(negre amb banda blava).

8,93000 €

BFB1JH461 m Canonada de politetilè tipus PE-100 (d'alta densitat) PN16 / SDR11 de 116 mm diàmetre nominal,
amb p.p. d'accessoris instal·lada en fons de rasa enterrada. Marca/model: MASA FLEXIPOL
(negre amb banda blava).

16,49000 €
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P-50 P956-5RM1 m2 Ferm rígid per a freqüència alta de trànsit pesat, de
formigó vibrat HF-4 MPa, ratllat manual i subbase de
tot-u artificial, sobre esplanada E1

Rend.: 1,000 25,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P9GI-DRIW m2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació
de 0,25 kg/m2, escampat amb màquina manual
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

1,000      x 1,21238 = 1,21238

P9GG-4Y5E m3 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de
resistència a flexotracció i consistència plàstica,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i
acabat ratllat manual Criteri d'amidament: m3 de
volum realment executat, mesurat d'acord amb les
seccions-tipus senyalades a la DT Aquests criteris
inclouen l'acabament específic dels acords amb les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat. No
s'inclouen en aquests criteri les reparacions
d'irregularitat superiors a les tolerables. No és
d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els
junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins
d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de
preparació de la superfície existent. Queda inclòs el
muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas
que sigui necessari.

0,200      x 94,94867 = 18,98973

P92A-DX8F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM 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.

0,200      x 27,98144 = 5,59629

Subtotal: 25,79840 25,79840

COST DIRECTE 25,79840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,79840
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NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.03.00  ACTUACIONS PRÈVIES 832,08

Titol 3 01.03.01  SANEJAMENT 36.858,07

Titol 3 01.03.02  AIGUA 13.797,45

Titol 3 01.03.03  HIDRANTS 6.523,04

Titol 3 01.03.04  TELECOMUNICACIONS 9.228,50

Capítol 01.03  INSTAL.LACIONS 67.239,14

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
67.239,14

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.00  TREBALLS PREVIS 1,00

Capítol 01.01  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ RESIDUS 12.906,51

Capítol 01.02  PAVIMENTS 59.467,30

Capítol 01.03  INSTAL.LACIONS 67.239,14

Capítol 01.04  CONTROL DE QUALITAT 288,77

Capítol 01.05  SEGURETAT I SALUT 200,00

Obra 01 Pressupost 405 140.102,72

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
140.102,72

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 405 140.102,72

140.102,72

euros



Carrer Prat de la Riba Rocallaura

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 140.102,72

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 140.102,72............................................................ 18.213,35

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 140.102,72............................................................... 8.406,16

Subtotal 166.722,23

21 % IVA SOBRE 166.722,23............................................................................................... 35.011,67

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 201.733,90

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS UN MIL SET-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS )
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PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 
Les Condicions Facultatives i Econòmiques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificats per 
les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat document. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics 
i de qualitat  exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord  amb la legislació aplicable, 
al Promotor  o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i  encarregats,  a  l'Arquitecte  i a 
l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a 
l'acompliment del contracte d'obra. 
 
0. GENERALITATS 
 
0.1. Documents del projecte. 
El projecte és el document contractual. Forma part del Projecte els següents documents: Memòria i Annexos, Plànols i 
Pressupost.  
El contractista i/o constructor és responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació 
directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents del projecte. 
En cas de contradicció entre la documentació gràfica i l’escrita, preval la documentació escrita. 
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si hagués 
estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director d’Obra quedin suficientment definides les unitats 
d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte.  
 
0.2. L’Arquitecte Director 
Correspon a l'Arquitecte Director: 
a) Comprovar l'adequació del replanteig en l’obra i de la fonamentació projectada a les característiques reals del sòl. 
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències 
que es  produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia en aspectes 
parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic, el certificat 
de final d'obra. 
 
0.3. L’Arquitecte Tècnic o Aparellador 
a) Redactar el  document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris 
aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i 
econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el 
Constructor. 
d) Comprovar  les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva 
correcta execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona 
construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats 
d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les altres comprovacions que 
resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels 
resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués 
s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  donant-ne compte  a l'Arquitecte. 
g) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions valorades i a 
la liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 
 
0.4. El promotor 
El promotor decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o d’altres, les obres d’edificació per a ell mateix 
o per la posterior alienació, lliurament o cessió a tercers. Les obligacions del promotor estan especificades en la Ley 
38/1999 de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación (LOE). 
El promotor ha de sotaescriure l’assegurança obligatòria segons la LOE. 
En fase de redacció del projecte, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l’elaboració del projecte d’obra, quan en el projecte  intervinguin diferents projectistes. 
En fase de redacció del projecte, el promotor està obligat a què s’elabori un Estudi de Seguretat i Salut o un Estudi Bàsic 
de Seguretat i Salut, depenen d’una sèrie de supòsits, establerts per la normativa vigent en temes de seguretat i salut en 
obres de construcció; estudis signats en ambdós casos per tècnics facultatius. 
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En fase d’obra, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut, abans de l’inici dels treballs o 
quan es constati que en l’execució intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, o diferents 
treballadors autònoms. 
L’ Avís Previ, l’ha de presentar el promotor de l’obra, abans de començar els treballs, i presentar-lo a l’autoritat laboral 
competent. 
La obligatorietat de la formalització del Llibre de l’Edifici correspon al promotor. 
 
0.5. El contractista i/o constructor 
Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la  
comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
El contractista i/o constructor assumeix, amb el promotor, el compromís d’executar amb mitjans humans i materials, les 
obres o part de les mateixes, segons projecte i contracte. Les obligacions del contractista i/o constructor estan 
especificades en la LOE. 
El contractista i/o constructor  designarà un "Cap d'Obra", segons les condicions establertes en la LOE. 
El contractista i/o constructor està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre en la licitació. 
El personal del contractista i/o constructor col·laborarà amb la  Direcció Facultativa. 
El contractista i/o constructor ha d’organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant 
o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
El contractista i/o constructor ha de subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de 
l'obra. 
El contractista i/o constructor ha d’ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les 
intervencions dels subcontractistes. 
El contractista i/o constructor ha d’assegurar la idoneïtat de  tots i cadascun dels materials i elements constructius que  
s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d'idoneïtat requerits 
per les normes d'aplicació. 
El contractista i/o constructor ha de facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris 
per l'acompliment de la seva comesa. 
El "Llibre d'Ordres i Assistències" restarà en tot moment a l’obra, sota la custòdia del contractista i/o constructor i a 
disposició de la Direcció Facultativa. El contractista i/o constructor o el seu “Cap d’Obra” signaran l’assabentat de les 
ordres i assistències. 
El contractista i/o constructor ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, abans de l’inici de l’obra, que ha 
d'aprovar el coordinador de seguretat i salut en la fase d’execució;  i presentar-lo a l’autoritat laboral competent. 
La Comunicació d’Obertura del Centre de Treball, l’ha de presentar el contractista i/o constructor i 
subcontracta/subcontractista, quan s’inicia l’obra, a l’autoritat laboral competent, adjuntant el Pla de Seguretat i Salut en 
el treball i el Document d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball, signat pel coordinador de seguretat en fase 
d’execució. El Pla de seguretat pot ser també aprovat per la Direcció Facultativa en els casos en què la normativa no 
preveu la necessitat de la figura del coordinador en matèria de Seguretat i Salut. 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de 
seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms 
contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de 
l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
El contractista i/o constructor facilitarà a la Direcció Facultativa les dades necessàries per a l’elaboració de la 
documentació d’obra executada. 
El contractista i/o constructor ha de lliurar al promotor els certificats de garantia del material i instal·lacions de 
l’edifici i li ha de subministrar la informació necessària per tal que el promotor pugui emplenar el Llibre de 
l’Edifici. 
El contractista i/o constructor ha de preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
El contractista i/o constructor ha de subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
El contractista i/o constructor ha de concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
0.6. Compliment de les disposicions vigents, contractista i/o constructor. 
El Contractista i/o constructor s’ajustarà al compliment de les normes bàsiques de l’edificació i de les reglamentacions 
tècniques d’obligat compliment. 
 
0.7. Indemnitzacions per compte del contractista i/o constructor.  
Particularment el contractista i/o constructor haurà de reparar, al seu càrrec, els danys i els perjudicis que causin als béns 
i serveis públics o privats, en ocasió de l’execució de l’obra, indemnitzant als perjudicats. 
El contractista i/o constructor adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits 
d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i 
perjudicis que es puguin causar. 
El contractista i/o constructor haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva fiscalització les servituds 
afectades, sent a compte del contractista i/o constructor els treballs necessaris per a tal fi. 
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0.8. Despeses a càrrec del contractista i/o constructor. 
Aniran a càrrec del contractista i/o constructor, si en el contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents 
despeses: 
Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
Despeses de construcció,  retirada i protecció de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc. 
Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 
Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris 
per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 
Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals. 
Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones confrontades, afectades 
per les obres, etc. 
Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte dels corresponents a Expropiacions i Serveis 
afectats. 
Despeses de senyalització i seguretat en l’obra. 
Despesa de  col·locació, muntatge i desmuntatge, d'una tanca perimetral provisional de protecció de característiques a 
definir per la Direcció Facultativa, que  hi romandrà durant tot el període d’execució de l’obra i fins que la Direcció 
Facultativa ordeni la seva retirada. 
 
0.9. Preus unitaris i partides alçades 
La relació de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra que figura en el present Plec, no és 
exhaustiva. Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per a executar cada unitat d’obra, es 
consideraran inclosos en el preu unitari o partida alçada, corresponent. 
Tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d'obra o complementàries a la unitat 
d'obra, malgrat que no figurin en documents contractuals, si es consideren necessari/es, a judici de la Direcció 
Facultativa, hauran d'executar sense ser motiu de sobrecost del contracte. 
 
0.10. Abonament d'unitats d'obra. 
Els conceptes amidats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, s'entendrà que es refereixen a unitats 
d'obra totalment acabades. En el càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o 
treball necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el correcte funcionament de la unitat 
construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del contracte, no podent ser 
objecte de sobrecost. L'ocasional omissió dels esmentats elements en els documents del Projecte no podrà ser objecte 
de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se expressament inclòs en els preus del contracte. Els materials i 
operacions esmentats són els considerats com a necessaris a la normativa d'obligat compliment. 
 
0.11. Control d'unitats d'obra. 
Per tal d’executar el Control de Qualitat, previst en el Projecte, el contractista i/o constructor s’encarregarà de realitzar 
els controls d’unitats d’obra establerts per la Direcció Facultativa. 
El laboratori encarregat del present control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la 
Direcció Facultativa de les obres, d'acord amb el següent esquema de funcionament: 
-  A criteri de la Direcció Facultativa, es podrà ampliar o reduir el nombre de controls. 
- Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció Facultativa de les obres i a l'Empresa 
contractista i/o constructora. En cas de resultats negatius s'anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de poder 
prendre les mesures necessàries amb urgència. 
Els laboratoris d’assaig  han d’estar acreditats oficialment per les Comunitats  Autonòmiques. 
 
0.12. Recepció de l’obra 
La recepció de l’obra és l'acte en què el contractista i/o constructor, una vegada finalitzada la mateixa, entrega l’obra al 
promotor,  i  és acceptada per aquest. 
La recepció es concretarà en una acta signada pel promotor i el contractista i/o constructor, com a mínim, en contingut 
de l’acta està recollit en la LOE. 
El promotor podrà rebutjar la recepció de l’obra, de forma escrita; ja perquè l’obra no està finalitzada ja perquè no 
s’adequa a les condicions contractuals. 
Es comptabilitzaran els terminis de responsabilitat i garantia, establert en la LOE, a partir  de la data en què se subscriu 
l’acta de recepció. 
A partir del moment de la recepció de l’obra, i aquesta sigui ocupada destinant-se als usos previstos en el Projecte, la 
conservació en bon estat de l’edificació serà obligació dels usuaris, siguin o no propietaris. 
 
0.13. Mesures d'ordre i seguretat. 
El contractista i/o constructor està obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura 
marxa dels treballs, segons legislació vigent. 
En tot cas, el contractista i/o constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, 
de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a alguna altra persona o Entitat.  
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Serà obligació del contractista i/o constructor la contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o 
mort dels seus obrers així com l'obligació de tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social. 
Les obligacions i responsabilitats del contractista i/o constructor, en referència a prevenció de riscos laborals en les 
obres d’edificació es regiran segons la legislació  vigent. 
 
0.14. Assegurança obligatòria 
L’assegurança obligatòria,  tal com especifica la LOE, és per danys materials ocasionats  en l’edifici per vicis i defectes en 
la construcció, que tinguin el seu origen o afectin a la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de 
càrrega o altres elements estructurals,  i que afectin directament la resistència mecànica i estabilitat de l’edifici. 
Aquesta assegurança obligatòria, és decennal i serà exigible  per a edificis, a on el seu ús principal sigui l’habitatge,  
segons la  LOE. 
El prenedor de l’assegurança serà el promotor, admetent la LOE, que el promotor pot pactar amb el constructor que 
aquest sigui prenedor de l’assegurança. 
 
0.15. Disposicions aplicables al Plec 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació totes les disposicions 
vigents en el moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en posterioritat a la redacció del 
Projecte i les disposicions descrites en l'Annex de Normativa Vigent.   
També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova 
legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. En cas de 
contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en tot moment, les condicions més 
restrictives. 
 
 
Lleida, desembre de 2021 
 
 
L’arquitecte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noemí Bañeres i Porta 



Plec de Condicions Tècniques particulars 



   
E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

E3 -  FONAMENTS

E3C -  LLOSES

E3CD -  ENCOFRAT PER A LLOSES DE FONAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E3CD1101.

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

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s’abocarà el
formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la
seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de
condicions tècniques.
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.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,  excepte quan es faciliti a la DF certificat emès   
per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en
cada cas, la col· locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament,
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes
sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilit zar vernissos antiadherents a base de silicones o
preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
 Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d’aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomè tric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d’esbombaments fora de toleràncies   
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’ activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament
travats en tots dos sentits.
Els cindris s’estabilitzaran en les dues direccions per a que l’apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant
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l’execució dels sostres, podent-se  utilitza r els següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes   
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa   
   suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
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 de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peç a, si durant aquest
interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó.   
Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes
salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiè ncia de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració
prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment
de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un prototip,
prèviament a la seva utilització a l’ estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l’execució
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 o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a
evitar-ho es podrà  autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
     - Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│             │Replanteig eixos │Dimensions│Aplomat │Horitzontalitat│

│             │─────────────────│          │        │               │
│             │Parcial │ Total  │          │        │               │

│─────────────│────────│────────│──────────│────────│───────────────│
│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm  │± 10 mm │       -       │

│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │
│Murs         │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 20 mm │    ± 50 mm    │

│Recalçats    │± 20 mm │± 50 mm │    -     │± 20 mm │       -       │
│Riostres     │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │

│Basaments    │± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │
│Enceps       │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │
│Pilars       │± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │
│Bigues       │± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 %  │ ± 2 mm │       -       │

│Llindes      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │
│Cèrcols      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │
│Sostres      │± 5mm/m │± 50 mm │    -     │   -    │       -       │

│Lloses       │   -    │± 50 mm │ - 40 mm  │ ± 2 %  │    ± 30 mm/m  │
│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │

│Membranes    │   -    │± 30    │    -     │   -    │       -       │
│Estreps      │   -    │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin
normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de
càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del  cindri és realitzarà d’acord amb el programa previst, que haurà d’estar d’acord amb el tesat de les
armadures.
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FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç  per a que les
arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta  per evitar que absorbeixi l’aigua continguda al
formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no
sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions,
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.
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.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs
d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i des muntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar amb
seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
Es posarà  especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les
juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l’impacte dels sotaponts i puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes
obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el  formigó arribi a
la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessà ria per a que,
desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una
mil·lèsima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostre s alleugerits. Quan aquest
estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de
l’estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements utilitzats.
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perí metre dels forats. En cas de
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
* 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)

   
____________________________________________________________________________

   

   
ED -  INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ

ED5 -  DRENAJES

ED51 -  SUMIDEROS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ED510524,ED510529,ED510532.

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Suministro y colocación de elementos para la conducción y evacuación del agua superficial de los pavimentos.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Sumidero colocado con mortero
- Sumidero adherido sobre lámina bituminosa en caliente
- Alcachofa colocada con mortero
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
Elementos colocados con mortero:   
- Replanteo   
- Colocación de la caja del sumidero
- Ejecución de las uniones con los tubos
- Fijación del sumidero con mortero
- Colocación de la reja
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, materiales sobrantes, etc
Elementos adheridos:
- Replanteo del elemento
- Colocación del elemento
- Ejecución de las uniones
CONDICIONES GENERALES:
El conjunto de los elementos colocados será estanco.
SUMIDERO:
El sellado estanco entre el impermeabilizante y el sumidero estará hecho mediante apriete mecánico tipo brida de la tapa del
sumidero sobre el cuerpo del mismo. El impermeabilizante deberá quedar protegido con una brida de material plástico.
La tapa y los accesorios quedarán correctamente colocados y sujetos al sumidero, con los procedimientos indicados por el
fabricante.
En el sumidero de goma termoplástica, la lámina impermeable sólo se solapará sobre la plataforma de base del sumidero, y no
penetrará dentro del tubo de ésta.
El sumidero de fundición, de poliamida o de etileno propileno dieno, quedará enrasada con el pavimento.
El sumidero de goma termoplástica se unirá al bajante con soldadura química.
Tolerancias de ejecución:
- Nivel entre el sumidero y el pavimento: -2 mm, 0 mm
ALCACHOFA:
Quedará correctamente colocada y sujeta al sumidero con los procedimientos indicados por el fabricante.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

CONDICIONES GENERALES:
No se trabajará con lluvia intensa, nieve o viento superior a 50 km/h. En estos supuestos se asegurará la estabilidad del equipo.
Si la altura de caída es superior a 2 m se trabajará con cinturón de seguridad.
ELEMENTOS DE GOMA TERMOPLASTICA:
Se trabajará a una temperatura superior a - 5°C y sin lluvias.
El sumidero se soldará sobre un refuerzo de lámina bituminosa, que estará adherida a la solera, calentando previamente ésta en la
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zona correspondiente al perímetro del sumidero, y fijándola a presión sobre la lámina.
ELEMENTO COLOCADO CON MORTERO:
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C.
El mortero constituirá una mezcla homogénea que se utilizará antes de iniciar el fraguado.
Se debe aplicar sobre superficies limpias.
Si el soporte es absorbente se humedecerá antes de extender el mortero.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

Unidad de cantidad realmente colocada en la obra de acuerdo con las especificaciones de la DT.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

SUMIDERO:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Salubridad DB-HS.
ALCACHOFA:
No hay normativa de obligado cumplimiento.

   
____________________________________________________________________________

   

   
EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

EFB -  TUBS DE POLIETILÈ

EFB1 -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EFB1HMF1,EFB1HMV2,EFB1HMV0,EFB1H455,EFB1H457,EFB1H459,EFB1HMM1,EFB1H461,EFB1HMC1.

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

DEFINICIO:
Canalitzacions amb tub extruït de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió.
S'han considerat els tipus de material següents:

- Polietilè de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 45°C
- Polietilè de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 45°C
- Polietilè de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 40°C

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció,
etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat: correspon a xarxes on poden donar-se indiferentment al llarg del seu recorregut,
trams lineals, equilibrats o amb predomini d'accessoris (instal.lacions d'obres d'enginyeria civil)

S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)

S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Col.locat superficialment
- Col.locat al fons de la rasa per enterrar

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Instal.lacions amb grau de dificultat mitjà:

- Replanteig de la conducció
- Col.locació dels tubs i accessoris en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la conducció

Instal.lacions per a enterrar, sense especificació del grau de dificultat:
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- Comprovació i preparació del pla de suport
- Col.locació dels tubs en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la conducció

En les instal.lacions sense especificació del grau de dificultat, no s'inclou la col.locació dels accessoris. La variació del grau de
dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris, per tant, la seva col.locació es considera una
unitat d'obra diferent.

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
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.
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.
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.
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a alta temperatura.
S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.
El tub 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.LOCACIO 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.
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.
Distància entre suports:

+-------------------------------------------------------------------+
¦      ¦   Polietilè densitat alta   ¦   Polietilè densitat baixa   ¦

¦------¦-----------------------------¦------------------------------¦
¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams     ¦     Trams    ¦    Trams      ¦

¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦
¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)     ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦

¦------¦--------------¦--------------¦--------------¦---------------¦
¦  10  ¦      200     ¦     150      ¦       -      ¦      -        ¦
¦  16  ¦       -      ¦      -       ¦      310     ¦     240       ¦

¦  20  ¦      400     ¦     300      ¦      390     ¦     300       ¦
¦  25  ¦      500     ¦     375      ¦      490     ¦     375       ¦
¦  32  ¦      640     ¦     480      ¦      630     ¦     480       ¦
¦  40  ¦      800     ¦     600      ¦      730     ¦     570       ¦
¦  50  ¦     1000     ¦     750      ¦      820     ¦     630       ¦
¦  63  ¦     1260     ¦     945      ¦      910     ¦     700       ¦

¦  75  ¦     1500     ¦    1125      ¦       -      ¦      -        ¦
¦  90  ¦     1800     ¦    1350      ¦       -      ¦      -        ¦
¦ 110  ¦     2200     ¦    1650      ¦       -      ¦      -        ¦
¦ 125  ¦     2500     ¦    1875      ¦       -      ¦      -        ¦
¦ 140  ¦     2800     ¦    2100      ¦       -      ¦      -        ¦
¦ 160  ¦     3200     ¦    2400      ¦       -      ¦      -        ¦
¦ 180  ¦     3600     ¦    2700      ¦       -      ¦      -        ¦
¦ 200  ¦     4000     ¦    3000      ¦       -      ¦      -        ¦
¦ 225  ¦     4500     ¦    3375      ¦       -      ¦      -        ¦
¦ 250  ¦     5000     ¦    3750      ¦       -      ¦      -        ¦
¦ 315  ¦     6300     ¦    4725      ¦       -      ¦      -        ¦
¦ 400  ¦     8000     ¦    6000      ¦       -      ¦      -        ¦

+-------------------------------------------------------------------+
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Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Les canonades per a gas amb tub de
densitat mitjana col.locades superficialment, s'han d'instal.lar dins d'una beina d'acer.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.),
permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.

COL.LOCACIO AL FONS DE LA RASA:
El tub s'ha de col.locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de
temperatura.
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu, de gruix >= 5 cm. Pel seu damunt hi ha
d'haver un reblert >= 60 cm de terra ben piconada per tongades de 20 cm, si no hi ha de passar trànsit rodat i >= 80 cm en cas
contrari. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.

2.-   CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops.
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.
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.
En 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.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
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.
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.
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.LOCACIO AL FONS DE LA RASA:
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col.locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als
especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar la D.F.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs.
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.
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 D.F.

3.-   UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal.lacions en les que a la P.O. s'especifica el grau de dificultat com a 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.

   
____________________________________________________________________________
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F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

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

F222142B.

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

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals,
de forma contínua o realitzades per dames.   
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització
d'explosius.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra   
CONDICIONS GENERALS:   
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.   
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.   
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50
sense rebot.   
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat
amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.   
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.   
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.   
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.   
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.   
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.   
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.   
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.   
Toleràncies d'execució:   
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm   
- Planor:  ± 40 mm/m   
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm   
- Nivells:  ± 50 mm   
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
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
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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

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.   
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.   
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.   
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres,
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.   
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.   
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes (PG-3).   
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).   
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).   
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.   
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los
capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FD7 -  CLAVEGUERES

FD7F -  CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FD7F4375.

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

Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats.   
S'han considerat els tipus de tubs següents:   
- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla
- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb massilla   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs
- Baixada dels tubs al fons de la rasa
- Col·locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas
- Unió dels tubs
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada   
CONDICIONS GENERALS:   
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram.   
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.   
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la DT.   
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre amb l'interposició d'una
anella de goma col·locada prèviament a l'allotjament adequat de l'extrem de diàmetre exterior més petit.   
La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre, encolant prèviament
l'extrem de diàmetre exterior més petit.   
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm.   
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.   
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de
les variacions tèrmiques.   
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.   
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior i
d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF.   
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.   
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:   
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm   
Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm   
Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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.   
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.   
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.   
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub per
mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.   
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el
desguàs dels punts baixos.   
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.).   
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.   
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.   
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha de ser agressiu pel material del tub ni
per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent.   
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.   
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.   
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer
la prova.   
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.   
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.   
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada instal·lada.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de
Saneamiento de Poblaciones.   
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que
figura como anejo a esta Orden.   
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje superficial».   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions
de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les
directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.   
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.   
CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES.   
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.   
CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT.   
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es
procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDB -  SOLERES PER A POUS DE REGISTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDB2768H.

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.   
- Soleres de formigó amb armadura lleugera   
- Solera de llambordins, col·locats sobre un llit de formigó.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Solera de llambordins:   
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de base
- Cura del formigó
- Col·locació dels llambordins de la solera
- Col·locació de la beurada   
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
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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   
SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:   
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les especificades a la DT.   
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.   
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres substàncies perjudicials.   
SOLERA DE LLAMBORDINS:   
Les peces han de quedar col·locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben assentades i encaixades horitzontalment
sobre el llit de formigó.
Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment.   
Gruix dels junts entre les peces:  <= 0,8 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Dimensions: + 2%, - 1%   
- Gruix del llit de formigó:  - 5%   
- Nivell de la solera:  ± 20 mm   

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.   
SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:   
El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred.   
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.   
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició
dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08   
SOLERA DE LLAMBORDINS:   
Les peces per col·locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de maceta a sobre del formigó fresc.   

3.- UNITAT I CRITERIS 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).   

   
____________________________________________________________________________
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G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL

GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS

GDD -  PARETS PER A POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GDDA30ABB,GDDA30ABC,GDDZ6DD4.

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

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació  dels elements complementaris.
S’ han considerat els materials següents per a les parets del pou:
- Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, esquerdejat
exterior
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter
 S’han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.   
- Bastiment i tapa
 - Graó d'acer galvanitzat
 - Graó de ferro colat
 - Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Parets:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col/locació de les peces agafades amb morter
- Acabat de les parets, en el seu cas
- Comprovació de l'estanquitat del pou
En el bastiment i tapa:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
En el graó:
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament
- Col·locació dels graons amb morter
En el junt d'estanquitat:
- Comprovació i preparació del forat del pou i de la superfície del tub
- Col·locació del junt fixant-lo al forat del pou per mitjà del mecanisme d'expansió
- Col·locació del tub dins de la peça del junt
- Fixació del junt al tub per mitjà de brida exterior
- Prova de l'estanquitat del junt col·locat
PARET PER A POU:   
El pou ha de ser estable i resistent.
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han d'anar reduïnt les dimensions del
pou fins arribar a les de la tapa.
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix.
Els junts han d'estar plens de morter.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.
La superfície interior ha de ser llisa i estanca.
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció.
Toleràncies d'execució:
- Secció interior del pou:  ± 50 mm
 - Aplomat total:  ± 10 mm
 PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades a sobre d'un element
resistent.
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.
PARET DE MAÓ:
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Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabat amb un lliscat
de pasta de ciment pòrtland.
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegós.
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm
 Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm
 Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m
 - Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm
 PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret.
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm
 BASTIMENT I TAPA:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de tapar, anivellades prèviament amb
morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el
seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no
podrà  tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm
 - Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm
 GRAÓ:
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.
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
JUNT D'ESTANQUITAT:
El connector ha de tenir les dimensions adequades a la canonada utilitzada.
La unió entre el tub i el pericó  ha de ser estanca i flexible.

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:
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La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.
PARET DE MAÓ:
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre.
El lliscat s'ha de fer en una sola operació.
JUNT D'ESTANQUITAT:
No s'han d’instal·lar connectors si no es col·loquen els tubs immediatament.
No s'han d'utilitzar adhesius o lubricants en la col·locació dels connectors.
El connector s'ha de fixar a la paret del pericó per mitjà  d'un mecanisme d'expansió.
La superfície exterior del tub ha de ser neta abans d’instal·lar el connector.
La brida s'ha d'apretar amb clau dinamomètrica.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ELEMENTS COMPLEMENTARIS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
PARET PER A POU:   
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

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), 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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS

GDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

GDK2 -  PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GDK26E17,GDK26A17,GDK26J17.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIÓ:   
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa

CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.
Resistència característica estimada del formigó (Fest):  >= 0,9 Fck
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera:  ± 20 mm
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin
disgregacions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

   
____________________________________________________________________________
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P -  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P2146- -  DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2146-DJ3R,P2146-DJ22.

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.
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
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
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es
disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització,
eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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
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- 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 CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, 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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P214G- -  DESMUNTATGE DE PAVIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P214G-78M1.

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.
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.
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar
     - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
     - Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
     - Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix
     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà
     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
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- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
CONDICIONS GENERALS:
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.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha
d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i
de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de
suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes
de construcció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT:
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).
* 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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P214W- -  TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P214W-FEMB.

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).

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P21G -  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS

P21G3- -  DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21G3-DJ1S.

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.
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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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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P21G -  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS

P21G6- -  DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21G6-49M1.
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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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P21G -  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS

P21G7- -  DEMOLICIÓ DE POU
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21G7-49KB.

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:
POU:
m de fondària realment enderrocada, 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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P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P21G -  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS

P21GP- -  ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21GP-4RVM.

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 d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes.
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

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen
retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem de la part
que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les
construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu
defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han de
suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al
seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui
aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22 -  MOVIMENTS DE TERRES

P221 -  EXCAVACIONS

P2214- -  EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2214-AYNM.

Plec de condicions

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

- Excavació per a caixa de paviment
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
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
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.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
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L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, amb
lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Angle del talús:  ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:
     - Trams rectes:  <= 12%
     - Corbes:  <= 8%
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
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

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

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització
d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:   
- 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
Excavacions amb explosius:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades
- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius
- Càrrega i encesa de les barrinades
- Control posterior a l'explosió de les barrinades
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50
sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat
amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells:  ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:
     - Trams rectes:  <= 12%
     - Corbes:  <= 8%
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació
del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment 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
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- 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.
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.
EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS:
No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la DF no doni l'aprovació al programa d'execució proposat pel contractista,
justificat amb els corresponents assaigs.
El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim:
- Maquinària i mètode de perforació
- Llargària màxima de perforació
- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades
- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades
- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues
- Mètode de comprovació del circuit d'encesa
- Tipus d'explosor
- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra
- Mesures de seguretat per l'obra i tercers
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius i dels detonadors.
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el tipus d'estructures properes i la
separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha
de fer segons el que determina l'UNE 22381.
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE 22381 en funció del tipus d'estructura
existent en les proximitats, classificada segons els grups definits en l'article 3 de la mateixa norma.
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de seguretat necessàries.
L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fan
aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou programa de voladures.
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, detonadors i explosius, s'han de regir
per les disposicions vigents, complementades amb les instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF.
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb explosius.
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les descàrregues amb prou antelació
per a evitar possibles accidents.
La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos.
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada a l'ús definitiu previst.
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar retinguda, s'han de reblir aquestes
cavitats amb material adequat.
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha d'utilitzar detonadors de microretard per
a l'encesa.
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%.
Un cop col·locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva expulsió cap a l'exterior.
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de ser designat especialment per la DF.
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments, travaments dels cartutxos
d'explosiu, etc.
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les mesures oportunes, utilitzant
l'explosiu adequat.
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense prendre precaucions especials
aprovades per la DF.
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte.
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà
de cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no
propagui la flama.
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada teòricament.
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la càrrega de les barrinades, si no ho
autoritza explícitament la DF.
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega.
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L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF.
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, inclús a l'aire lliure.
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar al començament del cordó, amb el
fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació.
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la mateixa persona que va preparar l'enceb.
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió.
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la flama.
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin espurnes o càrregues elèctriques en
contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els
cordons o les metxes.
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades.
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament senyalitzada.
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos estan sota vigilància per mitjà
d'operaris o de senyals òptiques o acústiques.
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball.
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està resguardat. Ha de ser l'últim en
deixar el tall i posar-se a resguard.
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant especial atenció a la possible
existència de barrinades fallides.
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un d'ells pugui provocar projeccions
o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF.
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb l'autorització expressa de la DF i
seguint les seves indicacions.
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de
ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre primer.
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat menys detonacions que barrinades,
no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora.
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de neutralitzar el més aviat possible seguint
les indicacions de la DF.
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació.
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents estranyes. No s'han d'encebar
explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es produeixin tempestes.
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. No poden estar en contacte amb
elements metàl·lics.
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser disparats amb seguretat.
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per a l'accionament de l'explosor.
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller ha de tenir sempre les manetes del
explosor. L'explosor i el comprovador de línia han de ser homologats.

3.- UNITAT I 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 prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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
* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22 -  MOVIMENTS DE TERRES

P221 -  EXCAVACIONS

P221B- -  EXCAVACIÓ DE RASA I POU

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.
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
- Nivells:  ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°

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'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.

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 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.

   
____________________________________________________________________________
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22 -  MOVIMENTS DE TERRES

P221 -  EXCAVACIONS

P221D- -  EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P221D-DZ2S.

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.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50
sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat
amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells:  ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:
     - Trams rectes:  <= 12%
     - Corbes:  <= 8%
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
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.
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S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els
treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes
de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.

3.- UNITAT I 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 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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22 -  MOVIMENTS DE TERRES

P224 -  REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS

P2241- -  REPÀS I PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2241-52SN.

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
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- 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.
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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22 -  MOVIMENTS DE TERRES

P225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES

P2255- -  REBLIMENT I PICONATGE DE RASA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2255-DPIP,P2255-DPGM,P2255-DPIR,P2255-DPGP.

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
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- 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 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.
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
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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.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22 -  MOVIMENTS DE TERRES

P225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES

P2257- -  TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT O TERRAPLÈ

Plec de condicions

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P2R -  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ

P2RA- -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2RA-EU7I.

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.
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.

   
____________________________________________________________________________
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P9 -  FERMS I PAVIMENTS

P92 -  SUBBASES

P927- -  SUBBASE MATERIAL SELECCIONAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P927-3EEL.

Plec de condicions

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

Formació de subbase per a paviment, amb tongades compactades de material adequat o seleccionat.
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:
La superfície ha de quedar plana i amb un acabat llis i uniforme.
Ha de tenir els pendents i els nivells previstos.
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).
Índex CBR:  >= 5
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 20 mm
- Planor:  ± 10 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui <= 2°C o en cas de vents forts.
El suport ha de tenir el grau de compactació i les rasants previstos.
El material s'ha d'estendre per capes de gruix uniforme <= 25 cm, sensiblement paral·leles a l'esplanada.
S'ha de comprovar el nivell i el grau de compactació de la tongada abans d'estendre la tongada superior.
L'acabat superficial s'ha de fer sense vibració per tal de corregir possibles irregularitats i segellar la superfície.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9 -  FERMS I PAVIMENTS

P92 -  SUBBASES

P92A- -  SUBBASE DE TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P92A-DX8F.

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
     - 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
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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).
* 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.
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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 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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9 -  FERMS I PAVIMENTS

P93 -  BASES, SOLERES I RECRESCUDES

P934- -  BASE DE GRANULAT-CIMENT ELABORAT A CENTRAL

Plec de condicions

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

Formació de base o subbase per a ferm de carreteres amb la mescla, realitzada a central, de material granular, ciment, aigua i,
eventualment additius.
S'han considerat els tipus següents, en funció del tipus de material granular utilitzat:
- Base o subbase de sòl-ciment
- Base o subbase de grava-ciment
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
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- 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
- Estesa de la mescla
- Prefissuració, quan sigui necessari
- Compactació i acabament
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.
El gruix de la capa de sòl-ciment o grava-ciment complirà el que indica la Norma 6.1 IC de Seccions de ferm i 6.3 IC Rehabilitació
de ferms i en cap cas serà inferior a 20 cm.   
Desprès de la compactació la densitat no ha de ser inferior al 98% de la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat,
segons UNE-EN 13286-2.
Resistència a la compressió al cap de 7 dies en Mpa, segons UNE-EN 13286-41:
- Sòl-ciment:
     - Calçada i vorals: 2,5 <= RC <= 4,5
- Grava-ciment:
     - Calçada: 4,5 <= RC <= 7,0
     - Vorals: 4,5 <= RC <= 6,0
La superfície de la capa acabada ha de presentar una textura uniforme, sense segregacions ni ondulacions i amb els pendents
adequats.
Índex de Regularitat Internacional IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 513.8 del PG 3/75 modificat per ORDEN
FOM 2523/2014.
Toleràncies d'execució:
- Rasant: + 0, - 15 mm de la teòrica
- Amplària: ± 10 cm 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

S'han d'aturar els treballs:
- Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui superior a 35 ºC.
- Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5 ºC o puguin produir-se gelades.
- Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques intenses.
La barreja del material granular i el ciment es realitzarà a central que ha de complir les prescripcions de l'article 513 del PG3 vigent.
Durant el transport al lloc de treball es tindran les precaucions necessàries per reduir al mínim la segregació i les variacions
d'humitat.
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 època seca i calorosa, quan sigui previsible una pèrdua d'humitat del material granular i abans de la seva extensió, es regarà
lleugerament la superfície de suport evitant que quedi entollada.
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.
El gruix de la tongada abans de compactar ha de ser tal que després del piconatge s'obtingui el gruix previst a la DT, amb les
toleràncies establertes.
En cap cas es permet el recrescut del gruix en capes primes un cop iniciada la compactació.
Sempre que sigui possible l'extensió s'ha de fer a tota l'amplària. Quan no es pugui s'ha de començar per la vora inferior i s'ha de
fer per franges longitudinals.
No s'han de col·locar franges contigües quan no es pugui garantir que la compactació i acabat de la segona franja s'acabi
durant el termini de treballabilitat de la primera, excepte en el cas que la DF permeti l'execució d'un junt de construcció
longitudinal.
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Es realitzarà una prefissuració longitudinal en els següents casos:
- Carreteres amb categoria de trànsit T00 a T2:
     - Amplada capa estesa: > 4 m
     - Superfície calçada: > 70.000 m2
- Resta dels casos:
     - Amplada capa estesa: > 5 m
Es farà una prefissuració transversal en els casos assenyalats en la Norma 6.1 IC de Seccions de ferm i 6.3 IC Rehabilitació de ferms
o quan ho indiqui la DF.
Per a això, abans de començar la compactació, es faran juntes longitudinals o transversals en fresc que han de complir el següent:
- Fondària: > = 2/3 gruix de la capa
- Separació junts transversals: 3 a 4 m
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica durant el termini de treballabilitat de la mescla i disposant l'equip
necessari per a aconseguir la densitat prescrita a l'apartat anterior.
Quan l'extensió es realitzi per franges, la zona de compactació ha d'incloure, com a mínim, 15 cm de l'anterior.
Durant la compactació i especialment en temps sec i calorós la superfície s'ha de mantenir humida.
A qualsevol secció transversal, la compactació ha de finalitzar-se abans que acabi el termini de treballabilitat de la capa
contigua executada prèviament.
Un cop acabada la compactació, no es permet el recrescut, però si el reperfilat i recompactació  de les zones que superin la
superfície teòrica.
Quan el procès constructiu s'aturi per més temps del fixat per al termini de treballabilitat de la mescla i sempre al final de cada
jornada, cal disposar junts de treball transversals.
Es realitzaran junts de treball longitudinals quan es treballi per fraccions de l'amplària total i no es pugui compactar dins el termini
de treballabilitat del material de la franja adjacent.
Els junts de treball es disposaran de manera que la seva superfície quedi vertical, tractant la vora segons les indicacions de la DF.
Els equips utilitzats per a la realització dels treballs (extensió, compactat i execució de junts en fresc) compliran les especificacions
de l'article 513 del PG3 vigent.
Un cop acabada la capa s'ha d'aplicar un reg de cura seguint les prescripcions generals establertes per a aquestes aplicacions.
Aquesta operació s'ha de fer immediatament desprès de la compactació i en un termini màxim de 3 h des de la seva finalització.
No es permet la circulació de vehicles sobre la capa durant un període mínim de 3 dies i de 7 dies quan es tracti de vehicles
pesats.
L'extensió d'una capa superior no s'ha de fer abans de transcorreguts 7 dies.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar obertura al trànsit.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes (PG-3).
* 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).
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:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Abans d'iniciar-se la posada a l'obra:
     - Execució d'un tram de prova, per a comprovar la fórmula de treball, el funcionament dels equips, especialment el de
compactació i el de prefissuració i la conformitat del material tractat.
- Durant el procés d'abocament, estesa i prefissuració:
     - Inspecció visual de l'aspecte de la mescla a la descàrrega del camió.
     - Gruix estès mitjançant punxó graduat.
     - Forma d'actuació de l'equip de prefissuració i formació dels junts en fresc.
- Durant el procés de compactació:
     - Forma d'actuació de l'equip de compactació:
          - Nombre i tipus de compactadors
          - Dispositius d'humectació i neteja
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          - Llast i massa total dels compactadors, i pressió d'inflat de les rodes dels compactadors de pneumàtics
     - Assaigs (en emplaçaments aleatoris, freqüència: 7 mesures per lot):
          - Humitat, segons UNE 103300
          - Densitat "in situ", segons UNE 103503 o UNE 103900
- Durant el procés de curat i protecció superficial:
     - Es controlarà que la capa romangui humida fins a l'extensió del producte de curat, però sense que es produeixin
embassaments.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.
Durant el procés de compactació, els punts de determinació de la densitat i humitat s'escolliran de forma aleatòria repartits en
tota la superfície de la capa.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització de successius trams de prova,
introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball, als equips utilitzats i/o procediments d'execució fins a obtenir el
nivell de qualitat exigit.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considerarà com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents:
- Una longitud de 500 m de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Determinació de la densitat, segons UNE-EN 13286-2, mitjançant l'extracció de testimonis com a mínim en 6 punts escollits
aleatòriament per cada lot.
- Determinació de la resistència a compressió simple, segons UNE-EN 13286-41, de les provetes, als 7 dies de la seva fabricació.
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'Índex de Regularitat Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de
1000 m, amb 1 determinació per hm.
- Determinació del gruix mitjançant l'extracció de testimonis com a mínim en 6 punts escollits aleatòriament per cada lot.
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, transicions de peralt, en el cas que n'hi hagi i vores de
perfils transversals.
- Aspecte de la superfície acabada en perfils transversals cada 20 m.
- Verificació de l'amplada de la capa.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els testimonis per a comprovar el gruix i la densitat de la capa seran cilíndrics, i s'extrauran en emplaçaments aleatoris. Els orificis
produïts s'emplenaran amb material de la mateixa qualitat que el utilitzat a la resta de la capa, el qual serà correctament enrasat i
compactat.
Les provetes per a determinació de la resistència a compressió simple es fabricaran i conservaran d'acord amb la norma UNE-EN
13286-51.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El lot de control definit (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) s'acceptarà o rebutjarà
globalment.
Les condicions d'acceptació són les següents:
- Densitat:
     - Acceptació:
          - La densitat mitjana obtinguda per lot és >= 98% de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, segons
UNE-EN 13286-2.
          - Addicionalment: <=1 individu de la mostra té resultats inferiors en més de 2 punts percentuals a la densitat especificada.
     - Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.1 del PG3 vigent.
- Resistència mecànica:
     - Acceptació:
          - La resistència mitjana de les provetes del lot als 7 dies, és superior a la mínima i inferior a la màxima de les referenciades.
          - Addicionalment: cap resultat individual serà inferior en més d'un 20% a l'especificat.
     - Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.2 del PG3 vigent.
- Gruix:
     - Acceptació:
          - El gruix mitjà obtingut no és inferior a l'especificat en els Plecs i Plànols del Projecte.
          - Addicionalment: < = 1 individu de la mostra presenta resultats inferiors en més d'un 10% a l'especificat.
     - Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.3 del PG3 vigent.
- Rasant:
     - Acceptació:
          - La diferència de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols de Projecte no supera les toleràncies
especificades en el Plec de Condicions, ni hi ha zones que retinguin aigua.
     - Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.4 del PG3 vigent.
- Regularitat superficial:
     - Acceptació:
          - Els resultats de la mesura de la regularitat superficial de la capa acabada no superen els límits que estableix l'apartat 513.7.4
del PG3 vigent.
     - Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.5 del PG3 vigent.

   
____________________________________________________________________________
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P9 -  FERMS I PAVIMENTS

P93 -  BASES, SOLERES I RECRESCUDES

P938- -  BASE DE TOT-U

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.
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
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     - 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).
* 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.
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- 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 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.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P970-DFTS.

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)
- 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.
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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.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P972-DQM1.

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
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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
- 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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P975- -  RIGOLA DE FORMIGÓ

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 amb formigó en massa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Rigola de formigó:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó
- Execució dels junts
- Protecció del formigó fresc i cura
RIGOLA:
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.
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 DE FORMIGÓ:
La rigola ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni altres defectes. L'acabat ha de ser remolinat.
La secció de la rigola 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
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)
- 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

RIGOLA:
m de llargària amidada 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).
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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.
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 ser <= 5 mm i 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
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RIGOLA AMB PECES:
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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9 -  FERMS I PAVIMENTS

P97 -  RIGOLES

P977- -  RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P977-DSM1.

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.
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
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- 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:
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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9 -  FERMS I PAVIMENTS
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P98 -  GUALS DE PECES ESPECIALS

P982- -  RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P982-B301.

Plec de condicions

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

Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres.
- Peça de capçal per a formació de gual
- Rampa central per a la formació de gual,  recta o corba
- Gual de peces de formigó, incloent les dues peces extremes i les peces de la rampa central
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
CONDICIONS GENERALS:
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma indicada a la DT.
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la DF.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per la part baixa i amb el paviment de la vorera per la
part alta.
Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al dissseny del conjunt.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit de formigó, a tota l'amplària de les
peces.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
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.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta.
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

RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA I GUAL DE PECES DE FORMIGÓ:
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La llargada de les rampes per a guals es mesurarà entre les cares interiors dels capçals.
La llargada dels guals de peces de formigó es mesurarà entre les cares exteriors dels capçals.
Si el gual es corb, es mesurarà seguin el perímetre exterior del mateix.

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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9 -  FERMS I PAVIMENTS

P9B -  PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL

P9B5- -  PAVIMENT DE PEDRA NATURAL, COL·LOCADA AMB MORTER (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9B5-H974.

Plec de condicions

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

Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural.
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En paviments de lloses col·locats amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter
- Humectació i col·locació de les peces
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment
- Neteja de l'excés de beurada
- Protecció del morter de la base i cura
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
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Les peces han de quedar ben adherides al suport.
Els junts han de quedar plens de material de reblert.
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes superficials.
En els paviments formats per lloses els junts entre les peces han de complir:
- Peces rejuntades amb morter:  >= 5 mm
- Peces rejuntades amb beurada:  <= 1,5 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Celles:
     - Paviments interiors: <= 1 mm
     - Paviments exteriors: <= 2 mm
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m

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.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Les lloses s'han de col·locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix.
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.

3.- UNITAT I 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.

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
PAVIMENT DE PECES DE PEDRA COL·LOCADA AMB MORTER O SOBRE LLIT DE SORRA
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.
- Replanteig inicial.
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas.
- Humectació de la solera.
- Col·locació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció especial als junts.
- Control del temps d'adormiment.
- Col·locació de la beurada, per al reblert dels junts.
- Neteja de l'excés de beurada.
- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas).
- Neteja del paviment amb serradures.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc.
- Control de planor.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9 -  FERMS I PAVIMENTS

P9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ

P9G3- -  FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC EN PAVIMENT DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9G3-DVV6.

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
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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

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9 -  FERMS I PAVIMENTS

P9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ

P9GG- -  PAVIMENT DE FORMIGÓ SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9GG-4Y5E.

Plec de condicions

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

Paviments de formigó.
S'han considerat els tipus de paviments de formigó següents:
- Paviment amb formigó estructural, amb acabat remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució d'una
textura superficial
- Paviment per a carreteres amb formigó HF, format per un conjunt de lloses de formigó en massa separades per junts transversals,
o per una llosa continua de formigó armat, en tots dos casos eventualment dotat de junts longitudinals
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:
- Amb estenedora de formigó
- Amb regle vibratori
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Paviments amb formigó estructural col·locats amb estenedora:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines
- Col·locació del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
Paviments amb formigó estructural col·locats amb regle vibratori:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas
- Abocat, escampat i vibrat del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
Paviments per a carreteres amb formigó HF:
- Estudi i obtenció de la fórmula de treball
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines i condicionament dels camins de rodament
- Col·locació del formigó
- Execució del junt longitudinal en fresc, i en el seu cas dels transversals
- Acabament de les vores i realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
CONDICIONS GENERALS:
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La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Les lloses no han de tenir esquerdes.
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per la DF.
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons les instruccions de la DF.
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
L'acabat de la superfície tindrà la textura indicada a la DT o el que estipuli la DF.
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:
     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m
     - En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m
     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:
La textura ha de consistir en l'eliminació del morter de la superfície, en un estriat o ranurat longitudinal en la calçada i en un estriat
o ranurat longitudinal o transversal en els vorals.
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390-5):
Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa
Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa
Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT 330):  Ha de complir amb els valors de la taula 550.9 del PG 3 vigent.
Macrotextura superficial (UNE-EN 13036-1):  > 0,9 mm
Resistència al lliscament (UNE 41201 IN):  > 75%
Toleràncies d'execució:
- Desviacions en planta:  ± 30 mm
- Rasant de la superfície acabada: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas
fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el
procés d'enduriment del formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i
formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions superficials i
fissuracions, segons les indicacions de la DF.
Quan la temperatura ambient sigui superior als 30°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, que no ha de
superar en cap moment els 35°C.
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i gruix que després s'utilitzin
a l'obra.
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF.
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les lloses o
la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h, si
es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt favorables.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés de formigó
fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc.
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir la capa construïda.
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó
que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat.
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció del
formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç.
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és necessari la
situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m.
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al formigó fresc.
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat.
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès.
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu adormiment. Entre la

Carrer Prat de la Riba Rocallaura

 Pàgina:    64



posada a l'obra de les dues capes no han de passar més de 30 minuts.
En el cas que s'aturi la posada en obra del formigó més de 30 minuts, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua. Si el
termini d'interrupció és superior al màxim admès entre la fabricació i posada en obra del formigó, es disposarà un junt transversal.
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba.
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, el reg de cura, en el seu
cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions corresponent.
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a excepció del imprescindible
per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial.
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28 dies.
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.
PAVIMENT PER A CARRETERES:
La fabricació del formigó, el seu transport i posada en obra, s'ha de fer amb maquinària que compleixi els requisits indicats a
l'apartat 550.4 del PG 3 vigent.
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a mínim dos carrils al
mateix temps.
Els junts longitudinals i transversals de posada en obra del formigó fresc s'han d'executar seguint les indicacions de l'apartat 550.5.9
del PG 3 vigent.
L'acabat de la superfície s'ha de fer abans de l'inici de l'adormiment del formigó, amb les tècniques descrites a l'article 550.5.10.4
del PG 3 vigent.
El formigó fresc s'ha de protegir i s'ha de curar d'acord amb les indicacions de l'article 550.5.11 del PG 3 vigent.
ESTESA AMB ESTENEDORA:
El camí de rodadura de les màquines estarà suficientment compactat i es mantindrà net. No tindrà irregularitats superiors a 15 mm,
mesurat amb regle de 3 m (NLT-334).
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a l'instant que
aquestes s'aturin.
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a la superfície
del formigó.
L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m.
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre inferior a 2000 m.
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui <= 1 mm.
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl·liques o d'altres materials
adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una franja de formigó prèviament construït, ha d'haver assolit una
edat mínima de 3 dies.
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la pavimentadora.
Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa.
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 4 m.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del formigó de 16 h, es tingui
en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells
que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

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).
* 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).

   
____________________________________________________________________________
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P9 -  FERMS I PAVIMENTS

P9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ

P9GI- -  REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9GI-DRIW.

Plec de condicions

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

Aplicació per polvorització d'un producte filmogen a la superfície fresca del formigó per tal de formar una membrana continua
que redueixi la pèrdua d'humitat durant el primer enduriment del formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la superfície existent.
Aplicació del producte filmogen de cura.
CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant o producte de cura.
Formarà una membrana contínua sobre la capa de formigó.
Estarà sec al tacte abans de transcorregudes 12 h des de la seva aplicació.
Dotació de producte filmogen:
- La indicada pel fabricant i aprovada per la DF.
- Quan no es tingui informació: >= 250 g/m2.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'utilitzarà cap producte filmògen de cura que no hagi estat aprovat per la DF.
S'aplicarà seguint la documentació i instruccions d'ús del fabricant.
S'aplicarà quant finalitzin les operacions d'acabat i no quedi aigua lliure en la superfície del paviment de formigó.
L'aplicació s'executarà en tota la superfície del paviment per mitjans mecànics.
En les zones en què s'adverteixi un recobriment deficient, s'efectuarà una nova aplicació abans que transcorri 1 h des del primer
tractament.
No circularà trànsit durant els tres dies següents a l'execució del reg.

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).
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).

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9 -  FERMS I PAVIMENTS

P9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

P9Z3- -  ARMADURA PER A PAVIMENTS, EN MALLA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9Z3-DP6L.
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Plec de condicions

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

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer,
en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó
existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Paviments de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres
no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a
l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin
recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en
el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent
una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui
superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts
de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE
36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició
dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la
UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del
fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la
compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de
tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors
determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat,
segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de
complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de
seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm
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     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant,
amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició
dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es
prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser
metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats
d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

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

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
     - Rectitud.
     - Lligams entre les barres.
     - Rigidesa del conjunt.
     - Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon
sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PD3 -  CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS

PD31- -  PERICÓ
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD31-569R.

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

Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i lliscades interiorment i amb tapa fixa
o registrable.
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat.
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó fabricat "in situ":
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs
- Arrebossat de les parets amb morter
- Lliscat interior de les parets amb ciment
- Col·locació de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el del calaix. Si la tapa és
prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm. Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat.
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º.
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.
PERICÓ FABRICAT "IN SITU":
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó.
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter.
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix
nivell que la part inferior del tub de desguàs.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat
de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PERICÓ FABRICAT "IN SITU":
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la
resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions

Carrer Prat de la Riba Rocallaura

 Pàgina:    69



de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les
directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es
procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PD5 -  DRENATGES

PD50- -  BASTIMENT I REIXA PER A DRENATGE, COL·LOCATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD50-4814.

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 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:
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- 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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PD5 -  DRENATGES

PD55- -  CAIXA PER A EMBORNAL, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD55-E3NR.

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:
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    - 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 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:
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
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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).

   
____________________________________________________________________________

   

   
PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PD5 -  DRENATGES

PD56- -  CAIXA PER A INTERCEPTOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD56-E3M1.

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) 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
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- 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:
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

INTERCEPTORS:
m de llargària 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
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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).

   
____________________________________________________________________________

   

   
PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS

PDG5- -  MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PDG5-HA2I.

Plec de condicions

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 CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària executat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________
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PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

PG2N- -  TUB FLEXIBLE DE MATERIAL PLÀSTIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG2N-EUGL.

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

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L'estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de
mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial.
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix:  >= 1 cm
SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de
mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm
Fondària de les rases:  >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en
general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles obstacles
(pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.).
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos particulares para sistemas de tubos
curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos
flexibles.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos particulares para sistemas de tubos
enterrados.

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels
conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PM2 -  INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA

PM23- -  HIDRANT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PM23-4BBY.

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

Hidrant.
S'han considerat els tipus següents:
- De columna seca
- De columna humida
- Soterrat en pericó
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Hidrants de columna seca:
- Fixació de la columna a la base
- Connexió a la xarxa d'alimentació
- Recobriment de protecció de la part soterrada
Hidrants de columna humida:
- Fixació de la columna a la base.
- Connexió a la xarxa d'alimentació.
Hidrants soterrats en pericó:
- Fixació del conjunt al fons del pericó.
- Connexió a la xarxa d'alimentació.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm
- Aplomat:  <= 5 mm
HIDRANTS DE COLUMNA:
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base.
Només ha de sobresortir del paviment el cos superior.
La part soterrada ha de quedar protegida de la corrosió amb pintures, cintes asfàltiques, etc., que han de complir les condicions
fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra.
El maniguet de ruptura de l'eix d'accionament de la vàlvula de tancament, ha de quedar dins de l'element intermedi.
El reblert immediat a la boca de buidatge cal que sigui porós, per a permetre l'absorció de l'aigua evacuada.
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA:
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base.
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ:
L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat sòlidament al fons del pericó, que
ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra.
La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball.
Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació.
Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

PN1 -  VÀLVULES DE COMPORTA

PN12- -  VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, MUNTADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PN12-DPO4.

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

Vàlvules de comporta motoritzades o manuals, roscades, embridades o d'extrems ranurats, muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:

Carrer Prat de la Riba Rocallaura

 Pàgina:    78



- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de l'interior del tubs i de les unions
- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat
- Connexió de la vàlvula als tubs
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents parts.
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del volant amb la mà.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del
sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix
d'accionament del sistema de tancament.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i treure tots els cargols de les
brides.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, nets, sense rebaves i
amb els condicions correctes per realitzar la unió.
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines adequades per tal de
no malmetre les diferents peces.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos destil·lats
produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

   
____________________________________________________________________________
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       ESTUDI BÀSIC SEGURETAT I SALUT 

 
 
 ANTECEDENTS 

 
De conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals el Director del Projecte, 
en base a les seves capacitats i atribucions professionals, ha integrat la prevenció a 
cada una de les seves decisions constructives, de conformitat amb els Principis de 
l’Acció Preventiva       (Art. 15 L. 31/1995). 

 
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut té com a objectiu establir les bases 
tècniques per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la 
realització dels treballs d’execució del projecte amb títol "Projecte d'urbanització 
del carrer Prat de la Riba de Rocallaura (Vallbona de les monges) ", així com complir 
amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31/1995 i del RD 1627/1997, amb la 
finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte 
per part del/s Contractista/es. 

 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Constructiu esmentat, les premisses 
bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i 
planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les 
obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla 
d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a 
utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de 
presentar al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a 
l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
  

4. DADES DEL PROJECTE 
 
4.1. Tipologia de l'obra 

 
Es proposa executar el projecte d'urbanització del carrer Prat de la Riba, mitjançant 
l'enderroc del paviment existent, el moviment de terres pertinent per tal d'adaptar la 
topografia existent a la proposta i la caixa de paviments, executar la pavimentació 
de les diferents zones del projecte i executar les instal·lacions de sanejament, aigua 
potable, electricitat,enllumenat i telecomunicacions per al correcte funcionament 
del carrer. 
 

4.2. Subministrament i serveis 
 
Els diferents serveis necessaris per al funcionament de les instal·lacions provisionals 
seran de fàcil disposició al mateix municipi i a les zones d’actuació. 

 
4.3. Pressupost d'execució material del projecte exclosa la Seguretat i Salut 

 
El Pressupost d’Execució Material (PEM), exclosa la Seguretat i Salut, és de 139.902,72 
€). 

 
4.4. Termini d'execució 

 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de SIS (6) mesos. 
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4.5. Mà d'obra prevista 

 
D’acord al desenvolupament de les obres previst la mà d’obra punta prevista per a 
l’execució de les obres és de 5/6 persones. 

 
 
4.6. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

 
Cap de colla 
Oficial 1a 
Ajudant 
 

4.7. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
  

Accessoris genèrics per a tubs de polietilè/PVC 
Additius i addicions per a formigons, morters i beurades 
Elements auxiliars per a instal·lacions de tubs 
Formigons per a paviments 
Formigons amb i sense additius 
Materials auxiliars per a pous de registre 
Materials per a pous de registre circulars 
Puntals 
Taulers 
Parts proporcionals d'elements de muntatge per a tubs de polietilè i pvc 
Peces de formigó per a vorades 
Peces morter hidràulic per a voreres 
Sorres 
Terres 
Tot-ú 
 

4.8. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió amb bomba de formigonar 
Estenedora per a paviments de formigó 
Grup electrògen de 20 a 30 kva 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió dn-entre 80 i 100 mm, amb 
motor de 5,2 kw de potència i muntada amb guardamotor 

 
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

 
5.1. Instal·lació d'aigua potable provisional d’obra 

 
Per part del Contractista Principal es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua o l’Ajuntament perquè instal·lin una 
derivació des de la canonada general al punt on s’ha de col·locar el 
corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional 
per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible 
amb els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat 
segons les Normes Bàsiques de l’Edificació vigents relatives a lampisteria en els 
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punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dielèctric 
en les zones necessàries. 

 
 

5.2. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor 
d’espurnes a zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de 
forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i 
final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les 
precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, 
vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, 
vigilància i ventilació adequats. 
 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 
següents: 
 
- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la 

Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
per a locals amb risc d’incendis o explosions. 

- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a 
les quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no 
s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que 
això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els 
locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica 
“MIE-APQ-001 Emmagatzematge de líquids inflamables i combustibles“ del 
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

- S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què 
s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

- Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues 
de l’equip de soldadura oxiacetilènica. 

- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert 
a la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la 
norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, 
l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 

- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una 
senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, 
camins d’evacuació, etc. 

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i 
tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i 
canalitzacions elèctriques. 

- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha 
de tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments 
fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els vessaments, 
ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb 
regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb 
bona ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de 
preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments durant 
l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar 
part de la conducta a seguir en aquests treballs. 

- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de 
parar-se els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 
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d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de 
l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests 
forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada 
obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o 
mòbil, transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions 
energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, 
cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en 
consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu 
volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb 
l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, 
emmagatzematge o concentració d’embalatges o vessaments, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que 
proporcionin aigua abundant. 

 
� Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 
- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 

paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi 
com a màxim a 1,70 m del sòl. 

- En àrees amb possibilitats de focs “A“, la distància a recórrer horitzontalment, 
des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor 
adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 

- En àrees amb possibilitats de focs “B“, la distància a recórrer horitzontalment, 
des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor 
adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 

- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que 
existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims 
a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o 
quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà 
convenientment la seva ubicació. 

 
5.3. Subministrament i serveis  

 
Els subministraments i tipus de serveis es faran en els llocs adients segons les 
necessitats de les obres i els serveis de confort i salubritat del personal fent que es 
garanteixin en tot moment els mínims exigibles a cada tipus d’activitat. 
 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques 
especificades als articles 15 i ss. del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les 
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a 
una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres 
propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que 
es defineixen i detallen tot seguit: 
 
Serveis higiènics:  
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Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d’acer lacat i aïllament 
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, 
paviment de lamel·les d’acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 
lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements 
de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció 
diferencial. 
 
Vestuaris: 
 
Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d’acer lacat i aïllament 
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, 
paviment de lamel·les d’acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler 
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció 
diferencial. 
 
 

6.1. Unitats mínimes per als serveis higiènics 
 

� Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
� Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, 
com a mínim, per a cada 25 persones 
 
� Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes 
d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

 
6.2. Unitats mínimes per als vestuaris 

 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

 
 
6.5. Local d'assistència a accidentats 

 
En obres el nivell d’ocupació simultani del qual oscil·li entre 10 i 50 treballadors, el 
local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola 
emplaçat a l’oficina d’obra. Per a contractacions inferiors a 10 treballadors, 
podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada 
per l’Encarregat. 
 
El terra i parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, 
pintats preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat 
si fos necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies. 
Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials 
més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a 
mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes 
sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, 
esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, 
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bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, 
pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i 
torniquet. 

 
7. ÀREES AUXILIARS 

 
Per a les obres definides no es preveu cap tipus d’àrea auxiliar com ara centrals i 
plantes de fabricació, tallers i aplecs de material. 

 
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 

 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat 
amb les directrius del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició, a fi i efecte de 
minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de 
determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte 
com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o de construcció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que 
previsiblement s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal 
que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos 
que això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics 
i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents 
de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un 
gestor autoritzat. 
 
En relació a l’exposició de materials amb contingut d’amiant serà d’aplicació 
l’establert al Reia Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableix les 
disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc 
d’exposició a l’amiant. 
 
 
 

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 
contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers 
exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, 
valoració i propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i 
biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb 
les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o 
tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura 
s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que 
fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels 
quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV 
s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 
h/setmana. 
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En relació a la gestió dels residus amb contingut d’amiant serà d’aplicació 
l’establert al Reia Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableix les 
disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc 
d’exposició a l’amiant. 
 
 

9.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 
possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en 
el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir 
unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, 
de forma singular a: 
 
- Sílice. 
- Ciment. 
- Soroll. 
- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
- Gasos liquats del petroli. 
- Baixos nivells d’oxigen respirable. 

 
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, 
indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu 

defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom 
comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 

químic de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la 

substància o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista 
destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o 
en el moment del primer lliurament. 
 
 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en 
el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 

 
� Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 
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presència de comburents i la prohibició de fumar. Estaran separats els productes 
inflamables dels comburents. El possible punt d’ignició més pròxim estarà 
suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
� Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 

reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació 
eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. En relació a la 
gestió dels residus amb contingut d’amiant serà d’aplicació l’establert al Reia 
Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableix les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 
 
� Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment 
guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en 
previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

 
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 

 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements 
de protecció, baranes, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al 
llarg de tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de 
projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la 
circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les 
diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament 
dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les 
casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el 
seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les 
seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per 
aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles 
d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat “Tancaments de l’obra que 
afecten a l’àmbit públic“. 
 
Les zones de servitud que es poden considerar en projecte constructiu són les 
que defineix la Legislació vigent en l’àmbit de les zones urbanes. 
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10.1. Serveis afectats 

 
No es preveu l’afecció als serveis que es troben dins l’àmbit de l’obra.  
 
El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa 
sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà 
les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per 
cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es 
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 
independent. 
 

10.2. Característiques meteorològiques 
 

La zona que comprèn el tram d’estudi es caracteritza per un clima secs calorós  a 
l’estiu i uns hiverns gèlids i boirosos propis de la plana de Lleida. 

 
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 

 
ENDERROCS 
 

Enderrocs d'elements soterrats a poca fondària 
 

MOVIMENTS DE TERRES 
 

Excavació de rases i pous 
 
Rebliments superficials, terraplenat 
 
Càrrega i transport de terres o runes 
 

FONAMENTS 
 

Superficials ( rases – pous ) 
 

PAVIMENTS 
 

Paviments amorfs ( formigó, sub-bases, terra, sauló, bituminosos i regs ) 
 

INSTAL·LACIONS D’EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
 

Elements soterrats ( claveguerons, pous ) 
  
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives 
n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la 
Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els “Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 
d’octubre). 

 
12.1. Procediments d'execució 

 
Els procediments d’execució previstos en fase de projecte són els que 
habitualment es defineixen i tenen lloc en aquest tipus d’obres i de magnitud 
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similar tenint en compte les particularitats de l‘entorn on es desenvolupen.  
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments 
d’execució, hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de 
Seguretat i Salut de l’obra. 

 
 
 
12.2. Ordre d'execució dels treballs 

 
L’ordre d’execució dels treballs és el que queda reflectit en el pressupost i al Pla 
de treballs. 
 
Aquest ordre es pot repetir successivament si l’avanç de les obres es far per 
trams. 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor 
del projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista 
haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels 
treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que 
resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per 
a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la 
successió, la persona o els mitjans a emprar. 

 
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

 
Per a la programació del temps, necessari per al desenvolupament dels diferents 
talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Relació temporal de 

realització material d’unes 
unitats respecte a altres. 

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de 
terminis temporals per a 
l’execució de cadascuna de 
les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa 
general orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans 
unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha 
realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de 
desenvolupament. 
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

 
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX 

PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 
utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el 
procés constructiu, sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ 
(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables durante la 
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Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  “Reglas 
generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 
1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i 
atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  
 
 

14 MEDI AMBIENT LABORAL (AMBIENT FÍSIC - CLIMA HUMÀ) 
 

Per a impedir la degradació del medi ambient laboral el Contractista haurà de 
vetllar pel compliment del Pla de Seguretat Laboral el qual haurà tingut en 
compte les directrius, principis i normatives esmentades a l’apartat anterior i fixat 
límits raonables per a aquells agents i situacions que es poden donar durant 
l’execució de les obres. 
 

 
14. MEDIAMBIENT LABORAL 

 
 14.1. Agents atmosfèrics 

 
Els agents atmosfèric que  podrien afectar l’obra són la calor i el fred rigorosos de 
la zona. Per tant, caldrà que els treballadors usin les proteccions individuals del 
cos en el cas del fred –roba de treball adequada, i en el cas de la calor caldrà 
protegir-se i hidratar-se. 
 

 14.2. Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum 
natural, hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes 
consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, 
tallers, treballs nocturns o sota rasant. Es procurarà que la intensitat lluminosa en 
cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al 
treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà 
antideflagrant.En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal 
suposi un risc per als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència 
d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs 
relacionats amb la construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció 

de l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a 
granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de 
conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, 
com en sales de màquines i calderes, ascensors, 
magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. 
Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en 
els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de 
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taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i 
tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, 
com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i 
treballs d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció 
mitja de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs 
de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 
Altes exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de 
detalls sota condicions de constant contrast, durant 
llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, 
treballs fins en banc de taller o màquina, màquines 
d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt 
altes. 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 
periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels 
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 
reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de 
prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  
14.3. Soroll 

 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, 
es reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la 
indústria de la construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte 
angost) 

.................... 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dúmpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototragella .................... 105 dB 
Tractor d’erugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’erugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll 
seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
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2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells 
de risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 
periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels 
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 
reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de 
prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

  
14.4. Pols 

 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions: 
 

 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si 
O2) que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 
neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en 
suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les 
competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat 
per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es 
trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del 
contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada 
“fracció respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de 
l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i 
les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents: 
 

 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
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 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de 

soldadura 
 Plantes de matxuqueig i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i 
ulleres contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros 

perforadors o injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la 
zona de tall 

Treballs de la fusta, 
desbarbat i soldadura 
elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i 
plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 
periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels 
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 
reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de 
prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  
14.5. Ordre i neteja 

 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a 
les actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 
especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc 

d’apilament. 



 

 1- 15

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de 
transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la 
seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes 

de matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies 

de suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 

treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el 
que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació 
realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on 
es poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a 
prendre. 

  
14.6. Radiacions no ionitzants 

 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 
aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que 
formen part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació 
ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de 
ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic 
on l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix 
de longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm 
(nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament 
conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els 
soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, 
produint un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel 
cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió 
s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de 
vidre i operaris de forns. 
 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de 
protecció tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima 
absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas 
d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la 
il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
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A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats 
a aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures 
elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font 
de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació 
dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a 
l’extrem de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, 
a través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la 
retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm 
(nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera 
artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix 
convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada 
àmpliament a la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i 
UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana i està, 
acceptada per la WHO (World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien 
marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia 
de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm 
aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de 
la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit 
hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir 
riscos, haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures 
organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense 
oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o 
cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de 
substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció 
personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer 
perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han 
de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la 
instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps 
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
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No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, 
per exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea 
adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la 
intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el 
cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del 
valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i 
facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del 
treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, 
haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits 
amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les 
radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les 
mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 
facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una 
inflamació dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de 
la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels 
ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats 
imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de 
la construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, 
operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no 
ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de 
Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula 
fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en 
compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la 
intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent 
longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en 
camps tan diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen 
unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. 
Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en 
particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia 
és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit 
causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també 
poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per 
a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc 
per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la 
radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden 
ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos 
grups i quatre classes següents: 
 
a) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les 

classes I y II. 
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 
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400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació 
reflexada incloent la resposta de centelles. 

 
b) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 

mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la 

classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar 

perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
 
 

 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot 
ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció 
necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la 
radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures 
de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, 
obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 
nm), o comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de 
raigs làser: 

 
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió 

directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha 

de prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els 
ulls no protegits, que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les 
reflexions difuses, que pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en 
compte els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a 
subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de 
pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, 
respectivament, en l’ús de làsers. 

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic 
periòdicament, fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les 
persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un 
examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els 
operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de 
treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb 
la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de 
ser registrada i comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de 
protecció ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. 
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La il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació 
de la pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, 
hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de 
qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, 
l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones 
d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal 
estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de 
subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció 
especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del 
raig fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el 
cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a 
proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests 
casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 
 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força 
està desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en 
compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o 
invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure 
les claus de control d’engegada, així com la de control de força, que 
quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el 
treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i 
han de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació 
emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material 
absorbent que previngui la reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es 
trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la 
classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant 
l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar 
l’equip de làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la 
realització dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres 
que previnguin el risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la 
corresponent al pit de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per 
l’operador, com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de 
baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se 
amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En 
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aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells 
del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 
periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut 
dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 
d’alineacions i nivells topogràfics. 
 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, 
l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual 
contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat 
del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

  
14.7. Radiacions ionitzants 

 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es 
generen aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin 
donar aquest tipus de radiació, com són: 
 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, 
estructures i edificis. 

 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans 

dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents 

hidràuliques, sediments, moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades 
operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats 
dintre d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, 
mitjançant radiacions ionizants. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic 
amb raigs X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, 
sigui major de 70 Kilovolts. 

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material 
radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o 
diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material 
radioactiu. 

 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, 

sigui mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
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 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció 
de fonts o equips generadors de radiacions ionitzants. 

 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de 
plàstic i fulles de metall o en el nivell d’emplenat de recipients o grans 
dipòsits. 

 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres 
isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32. 

 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la 
instal·lació, essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser 
encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una 
Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del 
volum i del tipus dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre 
dues classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa 
accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) 
Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos 
humà pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el 
funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones 
que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central 
nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre 
l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar 
els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de 
treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball 
permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un 
moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la 
distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com 
barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen 
d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, 
l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que 
poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de 
butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà 
a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no 
col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple 
objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun 
dels treballadors professionalment exposats a radiacions. 

  
15 MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 
L’actuació dels treballadors durant la manipulació dels diferents materials implica 
el coneixement d’aquells de les seves tasques a realitzar i dels diferents elements 
implicats, així com de les propietats dels materials usats i dels riscos associats a la 
seva tasca. Per a que aquest coneixement sigui real i efectiu caldrà aplicar tant 
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el Pla de Seguretat i Salut com els documents a què fa referència implícitament. 
 
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, 
tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació 
seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que 
originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma 
solidària i indissociable, de tal manera que s’interposi, o intercedeixi els riscos 
d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè 
a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat 
resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les 
condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat 
a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els 
indicats a continuació: 

 
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al 
sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció 
integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la 
possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, 
present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o 
materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la 
integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació 
per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva 
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt 
d’aquests Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, 
referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades 
i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats 
Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-
EVALUACIÓ-MESURES 

 
 
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips 
de Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o 
pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 
conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una 
energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia 
equivalent. 
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Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons 
normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i 
R.D. 773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de 
recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de 
protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta 
obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat 
adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna 
s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del 
Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal 
sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels 
equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són 
els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-
EVALUACIÓ-MESURES. 
 

19. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, la Senyalització i Abalisament 
s’han assimilat, per criteris de síntesi, als Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC), 
sense ser-ho pròpiament; cal doncs indicar en el present apartat, aquells 
aspectes que singularitzen la Senyalització i l’Abalisament, com un Sistema de 
Protecció, potenciador de l’eficàcia dels tradicionals (MAUP, SPC y EPI). 
 
L’objecte de la Senyalització i Abalisament és el de cridar ràpidament l’atenció 
sobre la circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per 
part del destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions causa / efecte 
entre el medi ambient i la persona. 
 
Els principis generals per a la implantació de la senyalització de les obres 
s’obtindran dels següents documents: 
 

 Llei de Seguretat Vial 
 Reglament General de circulació 
 Norma de carreteres 8.3-IC “Senyalització d’obres” (fixes i mòbils) 
 Catàleg de senyals de circulació del Ministeri de Foment 
 Manual d’exemples de senyalització d’obres fixes del Ministeri de Foment 
  

 
20. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 
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senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, 
diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució.  
 
A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la 
informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la 
instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es 
diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els 
àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, 
d’accés a edificis i guals, etc., i es definiran les mesures de senyalització i 
protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les 
modificacions de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la 
Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la 
senyalització corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la 
implantació dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, 
definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 
elements de protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i 
separats 
 

20.1. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

� Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements 
de protecció, baranes, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les 
diferents fases de l’obra.  
 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 
fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Les diferents zones a ocupar i els seus usos estaran d’acord a l’establert en els 
Reglaments vigents que els regulen (domini públic). 
 
� Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 
� Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es 
considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i 
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s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
 
 
20.2. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

 
La delimitació i tancament de l’obra es farà d’acord a l’aplicació d’allò 
l’establert al PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL seguint els criteris i objectius 
de la SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL d’acord amb el R.D. 1627/97. 

 
20.3. Operacions que afecten l'àmbit públic 

 
� Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir 
les operacions d’entrada i sortida, avisant els usuaris de 
la via a fi d’evitar accidents. 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte 
a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan 
existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en 
espera 

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament 
de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà 
preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 
l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans 
de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

 
� Càrrega i descàrrega 

 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del 
tancament de l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el 
punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit 
d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents 
mesures: 
 
- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona 
d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és 
suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 
prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 
correspongui. 

- La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el 
vehicle, formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà 
del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap 
d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 

- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar 
abocaments sobre la calçada. 
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� Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit 
de domini públic, excepte si si s’ha obtingut un permís 
especial de l’Ajuntament. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais 
adequats, les terres es carregaran directament sobre 
camions per a la seva evacuació immediata. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de 
retirat el contenidor. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 
portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac 
a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho 
serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els 
transports dels contenidors. 

 
� Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i 
proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la 
caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en 
projecció vertical, entre els treballs el tancament de l’obra i zona de pas de 
vianants o vehicles. 
 

20.4. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

� Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per 
l’activitat de l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i 
descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. Es vigilarà 
especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la 
xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra. Està prohibit efectuar la neteja de 
formigoneres al clavegueram públic. 
 
� Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls 
més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest 
horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de 
seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no 
feiners o en un horari específic. 
 
� Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
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Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin 
produir pols. 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 

20.5. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

� Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la 
reducció de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de 
Senyalització d’Obres 8.3-IC 
 
� Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara 
que hi hagi enllumenat públic. S’utilitzarà pintura i material reflectant o 
fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal com per als 
elements d’abalisament. 
 
� Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent 
criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa: 
 
a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 

tancament de l’obra. 
b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 

contigus a passos provisionals per a vianants. 
c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o 

per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de 
carrils. 

d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, 
per salvar l’obstacle de les obres. 

e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos 
provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de 
la que hi havia abans de les obres. 

 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de 
circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació 
d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a 
treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes 
de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per 
l’existència de desnivells, etc..,). 
 
� Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que 
impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions 
dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en 
perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions 
perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
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� Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una 
setmana, un cop acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva 
implantació. 
 

20.6. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

� Arbres i jardins 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que 
puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de 
zona no ocupada. 

 
21. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

 
21.1. Riscos de danys a tercers 

 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 
persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 
- Caiguda al mateix nivell. 
- Atropellaments. 
- Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
- Caiguda d'objectes. 

 
 
 
21.2. Mesures de protecció a tercers 

 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les 
persones que transiten pels voltants de l'obra: 
 
1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m 

d'alçada, separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
 
22. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per 
aquesta obra són: 
 
- Incendi, explosió i/o deflagració. 
- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com 
annex al seu Pla de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrin les 
següents mesures mínimes: 
 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
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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) 

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 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES 
A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 
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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

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS 
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). mods  
posteriors (30/05/2001) 

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 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

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. 

 

RD 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))  

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 665/1997, RD 773/1997 
I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METALICOS 

 

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 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

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 
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ANNEX 1.   FITXES D'ACTIVITATS-RISC-
AVALUACIÓ-MESURES 

 
 
 
1 ENDERROCS 
1.1 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA 
FONDÀRIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A DEMOLIR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:   
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes 

màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /20 /25 

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
(UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 

26 

H1447005 U Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98) 17 
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 
2 /9 /10 /12 /20 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la humitat, pell rectificada 
amb envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl·lica, sola 
antilliscant i falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 
i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 
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H1474600 U Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 U Granota de treball,color groc per a construcció d'obres lineals en servei, de 

polièster i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires 
reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

 
 
 
 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X064 U Cinturó portaeines 9 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 U Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària 

amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de 
forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/17 /25 /26 /27 

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, 
de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/17 /25 /26 /27 

 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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1 ENDERROCS 
1.1 ENDERROCS D'ELEMENTS AMB CONTINGUT D’AMIANT 
DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS D’ELEMENTS AMB CONTINGUT D’AMIANT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A DEMOLIR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS D’ENDERROC, POLS AMB FIBRES D’AMIANT  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:   
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes 

màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /20 /25 

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
(UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 

26 

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 

2 /9 /10 /12 /20 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la humitat, pell rectificada 
amb envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl·lica, sola 
antilliscant i falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 
i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H148U010 U Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial, mànigues i camals, 
d'un sol us, amb segell CE 0121, tipus 5 categoria III, per a treballs amb 
ambients amb partícules perilloses 

17 

H144N020 U Equip de protecció respiratòria no autònom amb mànega d'aspiració d'aire 
amb mascareta, màscara o broquet, homologat segons UNE-EN 138 

17 

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X064 U Cinturó portaeines 9 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 U Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària 

amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de 
forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/17 /25 /26 /27 

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, 
de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/17 /25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I000000 Redacció del Pla general/específic de treball amb contingut d’amiant previ a 

l’inici dels treballs 
17 

I000000 Ús de granota amb caputxa impermeable segons es descriu als EPI, amb 
mascaretes de filtració tipus P3 com a mínim i guants de protecció. 

17 

I000000 Disposar de les instal·lacions sanitàries adequades per als treballadors 17 
I000000 Utilitzar eines mecàniques per al tall dels materials 17 
I000000 Aplicació del reg per a evitar pols 17 
I000000 No fumar 17 
I000000 Senyalitzar les zones de treball i d’aplec dels materials 17 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000096 No fumar 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I000000 Utilitzar eines mecàniques per al tall dels materials 17 
I000000 Aplicació del reg per a evitar pols 17 
I000000 Disposar de les instal·lacions sanitàries adequades per als treballadors 17 
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2.3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE TRAVES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D’EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE LES TRAVES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes 

màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

H1433115 U Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat (UNE 
EN 352-1:94, UNE EN 397:95+erratum:96 i UNE EN 458:94) 

26 

H1447005 U Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98) 17 
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 
1 /2 /3 /6 /9 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada 
amb envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola 
antilliscant i falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 
i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 

H1474600 U Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 U Granota de treball, color beige per a construcció, de poliester i cotó (65%-

35%), trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94) 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X036 U Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb estampidors 

interiors hidràulics o roscats 
3 

HX11X047 U Apuntalament amb pannells sobre talús inestable 3 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals 

de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/25 

HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de 
forma circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, 
de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 9 /12 /25 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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2.4 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENATS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes 

màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 
2 /4 /6 /12 /14 
/25 

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
(UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 

26 

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 

en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la humitat, pell rectificada 
amb envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl·lica, sola 
antilliscant i falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 
i UNE EN 347-:96) 

2 /4 /6 /12 /14 
/25 

H1474600 U Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 

 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 U Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària 

amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge 
inclòs 

4 /12 /25 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de 
forma circular amb cantells en color blanc d 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /12 /25 
/26 /27 

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, 
de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell 

2 /4 /6 /12 /25 
/26 /27 
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explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 /12 /25 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalissats per al personal 4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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2.5 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER A 
TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECARREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CARREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes 

màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 
2 /4 /11 /12 /25 

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 26 
H1433115 U Protector auditiu tipus orellera acoblable a casc industrial de seguretat (UNE 

EN 352-1:94, UNE EN 397:95+erratum:96 i UNE EN 458:94) 
26 

H1446004 U Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92) 17 
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 
2 /4 /11 /12 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la humitat, pell rectificada 
amb envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl·lica, sola 
antilliscant i falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 
i UNE EN 347-:96) 

2 /4 /11 /12 /25 

H1474600 U Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 U Granota de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-

35%), trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94) 

2 /4 /11 /12 /25 

 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 

integrat 
4 /11 /12 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /12 /25 
HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
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HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa 
de camió 

4 

 
 
 
 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 M Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 

d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub 
metàl·lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta, ancorada en el terreny amb daus 
de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /25 

H153A9F1 U Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària 
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge 
inclòs 

12 /25 

H15A2015 U Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals 

de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /11 /12 /25 

HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de 
forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, 
de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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8 PAVIMENTS 
8.1 PAVIMENTS AMORFS (SUB-BASES, TERRA, FORMIGÓ, BITUMINOSOS I REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L’OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes 

màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /25 

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 
168:96) 

14 

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
(UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 

14 

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 

en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la humitat, pell rectificada 
amb envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl·lica, sola 
antilliscant i falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 
i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /25 

H1474600 U Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 U Granota de treball, color beige per a construcció, de poliester i cotó (65%-

35%), trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94) 

15 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 U Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària 

amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge 
inclòs 

12 /25 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de 
forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /17 /27 

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, 
de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /17 /27 

 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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10.2 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE MATERIAL 
PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB PEGAMENTS, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS SE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes 

màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /3 /4 /10 
/11 /24 /25 

H1411112 U Casc de seguretat, per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes 
màxim de 400 g, dotat d’il·luminació autònoma (UNE EN 812:98) 

6 /25 

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 
168:96) 

10 /18 

H1446004 U Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92) 17 
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /24 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 
en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la humitat, pell rectificada 
amb envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl·lica, sola 
antilliscant i falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 
i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /18 /24 /25 

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 U Granota de trebal,color groc per a construcció d'obres linials en servei, de 

polièster i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires 
reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /18 /24 /25 

 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 
HX11X028 U Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X036 U Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb estampidors 

interiors hidràulics o roscats 
3 

HX11X039 U Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 U Ancoratge amb disseny específic per la manipulació de prefabricats 11 
HX11X045 U Estrebat amb tensor en pou circular 3 
HX11X047 U Apuntalament amb panells sobre talús inestable 3 
HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès  3 /11 
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X073 U Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 17 
HX11X074 U Detector de gasos portàtil 17 

 
 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals 

de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/25 

HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de 
forma circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, 
de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 9 /12 /25 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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5. DETALLS
5.1. PROTECCIONS INDIVIDUALS
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5.2. PROTECCIONS COL.LECTIVES

Urbanisme: senyalització
senyalització en talls de carreteres de desviament

senyalització en talls de carreteras de desviament
1.voravia
2.tanca direccional 2x1m.
3.cons de balisament reflectants
4.senyal lluminosa
5.obres
Alçada de les senyals (de la part inferior del senyal al terra 1m.)
Mides recomenables
Calçades sense voravies               Calçades amb voravia                          Autopistes, Autovies
    Diàmetre cm discos: 60                   Diàmetre cm discos: 90                        Diàmetre cm discos: 120
    Triangles L: 70-90                           Triangles L: 90-175                               Triangles L: 175
    Quadrets L: 60                                 Quadrets L: 90                                     Quadrets L: 120
    Panels: 80x40                                  Panels: 165x70                                    Panels: 195x95
    Cons: 60                                          Cons: 50x70                                         Cons: 70x90
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Instal·lacions elèctriques
Esquema tipus

Zona A. Risc principal contacte indirecte.
Zona B. Risc principal contacte directe.
1.Armari de distribució general, fabricat en material aïllant.   8.Armari interior a l´edifici (petita potència)
2.Línia subterrània                                                                  9.Armari exterior a l´edifici (gran potència)
3.Muntants                                         10.Connexió terres de protecció en espera per a l´edifici definitiu.
4.Presa de terra                                 11.Anell en el fons de l´excavació
5.Aïllament reforçat                            12.Conductor de protecció incorporat a les canalitzacions i cables.
6.Aïllament reforçat                            13.Circuit de posada a terra
7.Comandament de tall general, exterior
A. Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja

sensibilitat retadardat per a alimentar les diferents màquines de potència exteriors a l´edifici.
B. Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja sensibilitat

retardat per a alimentar els diferents muntants.
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Urbanisme: senyalització
tanca provisional obra

1. tanca provisional obra

Urbanisme: senyalització
balisa amb llums intermitents

1.balissa amb llums intermitents
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Urbanisme: senyalització
tanca traslladable per delimitació dobra
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Urbanisme: senyalització
barrera rígida portàtil

barrera rígida de formigó (portàtil) 1.Axonomètrica   2.Alçat transversal   3.Planta detall AA   4.Secció BB   5.Secció AA   6.Alçat



PROJECTE D’URBANITZACIÓ Carrer UNIÓ, tram entre carrer Major i carrer Mare de Déu del Pilar, de ROSSELLÓ
AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ - DESEMBRE  2020                                ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

Valeri Mas Boldú, arquitecte 29

Urbanisme: senyalització
con de balisament

1.con de balissament
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Urbanisme: senyalització
equip senyalització provisional trànsit

Equip estándard Senyalització provisional d'obres per carretera convencional
Equip de senyalització provisional
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Urbanisme: senyalització
plafó senyal indicatiu precaució obres

Senyalització obres: Precaució, zona en obres
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Urbanisme: senyalització
plafó senyal indicatiu no passeu zona en obres

Senyalització obres: Precaució, zona en obres
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Urbanisme: senyalització
plafó senyal indicatiu prohibit el pas

Senyalització obres: Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra
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Urbanisme: senyalització
balisa intermitent cèdula fotoelèctrica

Senyalització obres: balisa intermitent, cèdula fotoelèctrica
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Senyalització
Obligació

Senyalització
Prohibició
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Senyalització
Advertiment

Urbanisme: rases
esquema protecció rases

protecció de rases, esquema
1. Secció       2. Perspectiva
3. Esquema de protecció de rases
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Urbanisme: rases
perspectiva

esquema protecció de rases
1. Balisa lluminosa permanent de color vermell
2. Pas de vianants, amplada mínima de 0.60m.
3. Escala amb sabata
4. Senyal de perill
5. Senyal de prohibició indicativa de risc
6. En terreny dur D=H/2     En terreny fluix D=H

Urbanisme: forats i obertures
esquema de protecció

Proteccions en forats i obertures
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Urbanisme: rases
esquema apuntalament rases

esquema apuntalament de rases
1. rasa sense apuntalament
2. rasa amb apuntalament sense sobrecàrrega
3. rasa amb apuntalemant per sobrecàrrega
4. rasa en profunditat amb sobrecàrrega
a.apuntalament horitzontal
b.apuntalament vertical
5. rasa amb sobrecàrrega lleugera

Amplada mínima de rases en funció de la seva profunditat
com a mínim l'esmentada amplada cal que sigui de:
0.50m fins a 1.00m. de profunditat
0.65m fins a 1.50m. de profunditat
0.75m fins a 2.00m. de profunditat
0.80m fins a 3.00m. de profunditat
0.90m fins a 4.00m. de profunditat
1.00m per a més de 4.00m. de profunditat
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Urbanisme: línies elèctriques
Pòrtic de balisament, protecció de línies elèctriques

Pòrtic de balisament, protecció de línies elèctriques
1. Secció explicativa

a=distància de protecció
h=pas lliure
s=senyal indicativa alçada màxima

2. Perspectiva
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Urbanisme: línies elèctriques
distàncies relatives per la maquinària d'obra

Distàncies relatives de protecció per la maquinària d'obra propera a les línies elèctriques aèries
1. Línies Baixa Tensió

a=distància de protecció 2.00m

2. Línies Alta Tensió fins a 57.000v.
a=distància de protecció 3.00m

3.Línies Alta Tensió majors 57.000v
a=distància de protecció 5.00m
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Urbanisme: línies elèctriques
esquemes de pas per sota Línies B.T.

Esquema de pas per sota de línies aéries de Baixa Tensión
a=2.00m.
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Urbanisme: vessament de terres
esquema límit de retrocés

Esquema límit retrocés en vassament de terres
variable segons el tipus de terreny

Urbanisme: vessament de terres
esquema protecció de desmunts i terraplens

Esquema protecció i senyalització de desmunts i terraplens
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Urbanisme: maquinària d'obra. Grues.
control de nivell

Control de nivell
1.control de nivell posterior
2.control de nivell lateral
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Urbanisme: maquinària d'obra. Grues.
col·locació estabilitzadors

Col·locació estabilitzadors
distàncies
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Urbanisme: maquinària d'obra. Grues.
recolçaments

Col·locació estabilitzadors
recolçaments
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Urbanisme: maquinària d'obra. Grues.
perspectiva de pas

pas sota línies elèctriques
perspectiva

Rosselló, desembre de 2020

Valeri Mas i Boldú, arquitecte
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