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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1. ANTECEDENTS 

El carrer de Bonestar es troba situat dins el barri de Gavarra, al centre del municipi, limítrof 
amb els barris de Cornellà Centre, Almeda, Padró, Sant Ildefons i amb el municipi 
d’Esplugues de Llobregat pel nord; pel sud, amb les vies de ferrocarril de la RENFE i amb el 
carrer Salvador Allende que el separa del barri Almeda. 

Es tracta d’un barri on proliferen els carrers poc amples, de menys de 10 m. d’amplada, amb 
un únic sentit de circulació i aparcament de vehicles a un dels costats. Les voreres 
majoritàriament tenen una amplada inferior als 2,50 m i normalment una de les dues disposa 
d’una alineació d’escocells amb arbrat. 

El carrer de Bonestar es desenvolupa des del carrer Salvador Allende pel sud, passant per la 
Plaça Catalunya, fins al Carrer de la Miranda pel nord. 

El seu primer tram, entre Salvador Allende i el carrer Bellaterra es troba pacificat mitjançant 
una plaça, s’ha deixat l’accés de vehicles des del carrer Bellaterra, donant accés rodat al 
Cap Cornellà SDPI. 

 

Fig. 1.  Ortofoto àmbit d’actuació Carrer Bonestar 

Carrer Bonestar 
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En el tram objecte del objecte i previ a aquests encàrrec, l’Ajuntament ha realitzat una prova 
durant aproximadament 1 any, instal·lant “new jerseys” de formigó en punts estratègics, per 
tal de dissuadir de la circulació amb vehicles pel carrer Bonestar, des del Carrer Florida al 
Carrer Anoia en direcció a la Plaça de Catalunya, de manera que només es podia circular 
per accedir als guals existents i a la zona d’aparcament i càrrega i descàrrega. 

En el projecte s’argumenta i justifica la pacificació del carrer de Bonestar entre el carrer 
Florida i el carrer Anoia a tocar de la Plaça Catalunya, així com la millora de la instal·lació de 
clavegueram en els trams del carrer on s’han detectat deficiències, dins de l’àmbit d’actuació. 

1.2. DIAGNOSI DE L’ESPAI EXISTENT 

Es tracta d’un carrer de direcció única amb voreres d’ 1,40 m de pas lliure de mitjana, arbrat 
a ambdós costats del carrer i calçada de 4,75 m de mitjana, de la qual entre 3,19 m i 3,27 m 
estan destinats a pas de vehicles i la resta, entre 1,56m i 1,47 m, per a aparcament a una 
banda.  

En realitat per aparcar, s’ocupa un mínim de 1,80 m, per la qual cosa, per pas efectiu de 
vehicles resta 2,95 m de pas útil, incomplint l’amplada lliure pel pas de bombers que hauria 
de ser de 3,50 m. 

Si tenim en compte que actualment disposem dels escocells omplerts amb asfalt drenant, 
partim d’una situació de compliment amb la normativa, per pas de vianants, que estableix 
una  amplada mínima d’1,80 m.  

L’amplada existent entre límit d’escocell i façana de 1,38 a 1,54 m útils de pas, no permet 
buidar els escocells per fomentar la vegetació dels mateixos. Això faria que incomplíssim en 
molts casos l’amplada mínima d’excepció de 1,50m, que només es podria produir en casos 
puntuals, però no a tota la longitud de l’actuació, ja que es tracta d’un itinerari continu que es 
desenvolupa a límit de la façana. 

Tant l’àmbit de pas del vianant (1,40) com de vehicles (2,95 m), es troben doncs per sota del 
que estableix la normativa que com a mínim hauria de ser de 1,80m i 3,50 m respectivament, 
la qual cosa porta a plantejar la plataforma única, amb reomplert d’escocells, per a complir el 
pas de 1,80 de vianants i de 3,50 per pas de bombers. 

Tot i que, als estudis previs, es va proposar millorar la trobada entre l’asfalt i la vorera, 
substituint el bordó existent per una peça d’acabat rectificat, ha estat descartat per la 
corporació als efectes de minimitzar costos, la qual cosa porta a mantenir el bordó existent, 
assumint que no es podrà garantir  un acabat fi a la trobada de l’asfalt enrassat a bordó, 
donant com a resultat una junta irregular a tota la llargària de l’actuació, que s’intentarà 
minimitzar amb una acurada execució i amb l’elecció del material d’acabat d’asfalt  

Actualment, es troba bloquejat l’accés a alguns dels trams del carrer Bonestar pel pas de 
vehicles, amb la intenció d’avaluar el funcionament i comportament dels vehicles, quan 
s’afavoreix l’ocupació de l’espai públic per part dels vianants versus els vehicles de 4 rodes. 

Es detecten algunes peces de vorera en mal estat, que tot i no formar part de l’àmbit estricte 
de l’actuació, s’ha reservat una partida per poder fer les reparacions que més necessàries o 
que puguin presentar un perill. 

Una vegada iniciat l’executiu, després d’una inspecció rutinària del clavegueram del carrer 
Bonestar, es detecten certes deficiències d’importància a la xarxa. Finalment es decideix que 
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s’incorporarà al projecte la reparació dels punts del clavegueram que ho requereixin, a fi 
d’optimitzar les actuacions. 

No s’ha pogut actuar sobre la resta de xarxes, en especial sobre les xarxes aèries existents 
per manca de pressupost, ja que el projecte tenia previst en cap moment una intervenció 
integral de la urbanització del carrer, sinó que va néixer per a pacificar la mobilitat a l’àmbit 
d’actuació, i per tant, només s’actua en la xarxa de clavegueram per necessitat sobrevinguda 
durant la redacció del projecte. 

1.3. SERVEIS EXISTENTS 

Els serveis existents a l’àmbit d’intervenció del projecte, venen reflectits en l’annex : Serveis 
existents.  Només s’actuarà sobre la xarxa de clavegueram 

Baixa tensió i Telefonia: Aèria 

Subministrament aigua, gas, i clavegueram: Soterrada 

 

1.4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

El present projecte te com a finalitat la pacificació de una part del carrer Bonestar, situada 
entre el Carrer Florida i el Carrer Anoia. 

Per aconseguir la pacificació del carrer, s’ha optat per establir plataforma única en tot l’àmbit 
del projecte, la qual cosa ajuda a donar solució a garantir les amplades mínimes de pas que 
estableix la normativa vigent tant per a pas de vianants, com per a pas de bombers en casos 
d’emergències. 

“Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, 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” 

CAPÍTULO III Itinerario peatonal accesible 

a) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que garantice el giro, 
cruce y cambio de dirección de las personas independientemente de sus características o modo de 
desplazamiento. 
....  Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en las condiciones previstas por la 
normativa autonómica, se permitirán estrechamientos puntuales, siempre que la anchura libre de paso 
resultante no sea inferior a 1,50 m. 

 
“CTE” 
Sección SI 5 Intervención de los bomberos  
 
1 Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que 
se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes:  

a) anchura mínima libre 3,5 m;  
b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m;  
c) capacidad portante del vial 20 kN/m². 

 

Inicialment, s’ha previst que l’accés als tres trams del carrer Bonestar, inclosos a l’àmbit del 
projecte, sigui d’ús exclusiu per a aparcaments privats i si s’escau per vehicles autoritzats. 
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La superfície total, de l’àmbit d’actuació, prevista es: 2.182 m2, i es desenvolupa en tres 
trams i dues cruïlles, que es preveuen que es puguin desenvolupar de manera independent, 
per fer viable la simultaneïtat de les activitats diàries amb les de l’execució de l’obra, sempre 
amb les mesures de seguretat necessàries. 

Tram 1 – entre el carrer Florida i el carrer Bonveí 

Tram 2 – entre el carrer Bonveí i el carrer Bonestar 

Tram 3 – entre el carrer Bonestar i el carrer Anoia. 

A aquests efectes es realitzen les següents actuacions: 

1.4.1. ACTUACIONS A REALITZAR 

 

 Establir condicions de seguretat i incrementar-les en cada tram d’actuació.  

 Replanteig global de cada tramada o cruïlla abans d’iniciar la demolició, amb 
determinació in situ de les noves rasants. 

 Desmuntatge i aplec i o retirada dels elements superficials i de mobiliari urbà, per 
reaprofitament i/o abocador controlat (segons detalls i/o amidaments). 

 Arrencada del paviment de les voreres de les cruïlles fins a base de formigó amb cura 
de no malmetre les arquetes de serveis, amb reserva de tapes, pel posterior 
aprofitament. 

 Recrescut d’arquetes i col·locació de tapes a les zones de paviment afectat pel recrescut 
de vorera. 

 Demolició d’elements de vorada i rigola existents a les cruïlles. 

 Formació de rigola grisa de 20*20*8cm, amb base de fonament, sobre la directriu de 
vorada preexistent previ replanteig, assolint la rasant corresponent a la plataforma única. 

 Regularització de la base de formigó de vorera de la cruïlla fins a assolir rasant sota 
paviment. 

 Pavimentació amb peces de panot de 9 peces, ratllat, llis i de botons de 20*20*4 cm 
col·locat segons indicacions plànols i amidaments, entregada a rigola. Color gris igual a 
l’existent. 

 Substitució de paviment de panot ratllat no normatiu per paviment de panot de 9  peces 
de 20*20*4 cm col·locat segons indicacions plànols i amidaments, entregat amb cura a 
paviment existent.  

 Substitució de peces de panot defectuoses per arrencada de materials i /o mobiliari 
urbà. 

 Arranjament de vorera de tram, amb deficiències substancials per esmenar perill de 
caiguda amb arrencada i reposició de panot existent. 

 Demolició de paviment asfàltic fins a base de formigó per a posterior formació de guals 
de remuntada a la plataforma única des de carrer Florida 1, Bonveí 2, Bonavista 2, i 
Anoia 1. 

 Formació de gual per remuntada de 1,2 m d’amplada i llargada variable segons plànol i 
amidaments, amb peces de formigó de 60*40*8 cm. (segons plànols i amidaments. 

 Retirada de paviment drenant (inclosos fiols trencats), sanejament d’arrels, excavació 
fins a fondària adequada, i reomplert dels escossells amb pavimentació drenant del tipus 
“Link stone” o equivalent, segons detalls i/o amidaments. 

 Fresat superficial de paviment asfàltic existent fins la profunditat necessària per encabir 
capa de rodadura definitiva de  5 cm d’espesor. 
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 Reomplert i/o aixecament de rasant de zona susceptible de circulació vial, amb paviment 
asfàltic format per reg d’adherència,  recrescut de la capa intermitja, reg d’adherència i 
capa de rodada de 5 cm de gruix per assolir la nova rasant.  Sobre aquesta última capa 
s’aplicarà un tractament superficial tricomponent a base de resines, de color segons ral 
a decidir en obra.  Tot segons plànols i amidaments. 

 Recrescut de formigó sobre solera, prèvia demolició de paviment asfàltic, per a 
ampliació de vorera-sud en cruïlla de Bonestar-Anoia. Amb acabat de panot de 9 
pastilles, ratllat, llis o botons de 20*20*4 cm. 

 Arrencada de 40 cm de paviment de panot en tota la longitud dels trams rectes de 
carrer, entre escossells i substitució per paviment de botons del mateix color. 

 Demolició, desplaçament d’embornals i col·lectors existents a l’àmbit, anul·lació, retirada 
de material i reomplert de rases i forats amb formigó fins a l’alçada de la rasant actual de 
paviment, amb acabat raspat. 

 Formació de 5 pous nous, fins a la nova rasant establerta per projecte, amb els marc i 
les tapes corresponents, amb el nom i escut de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 
tot segons plànols i amidaments. 

 Aixecament de tapes i pous existents situades a la calçada fins a la rasant definitiva 

 Excavació de rases i pous amb demolició de caixa de paviment asfàltic i formigó 
existent, i posterior formació de col·lector general (tram 2 i final del tram 1), pous i 
col·lectors dels nous embornals i escomeses afectades. Segons plànols i amidaments.  

 Col·lectors generals de d.40 cm. Col·lectors d’embornals i escomeses d. 30 cm. 
Adaptadors de sortida d’embornals a col·lector de d.20 a d.30cm 

 Excavació per a formació de nous embornals sifònics tipus delta SF 570 de Benito o 
equivalent. 

 Modificació de la recollida de pluvials a interior de calçada, descentrada de l’eix de 
carrer (segons plànols), amb  formació de pendents. A replantejar en obra. 

 Formació de rigola contínua en interior de calçada entre embornals per a facilitar la 
reconducció de les aigües superficials. 

 Substitució de pilones de ferro existents a les cruïlles, dins de l’àmbit, per pilones 
flexibles adaptades a normativa, model a aprovar per la DF. 

 Substitució de “new jerseys” existents per pilones flexibles extraibles, model a aprovar 
per la DF, per facilitar l’accés dels serveis d’emergències en cas que s’escaigui. 

 Substitució de papereres existents per altres de noves de 60 lt. Basculant de Benito o 
equivalent. 

 Mobiliari urbà model “cercle puff” de d.45 i d.60 de la casa Breinco o equivalent, de color 
a decidir per a la DF,  

 Senyalització viària horitzontal amb pintura blanca de microesferes de vidre. 

 Senyalització vertical, inclosos pals d’alumini, segons plànol de senyalització i 
amidaments. 

 Reposició d’elements trencats com a conseqüència de l’execució de les obres.  

1.4.2. MATERIALS A UTILITZAR 

Els materials a utilitzar es descriuen en els amidaments i en els plànols de projecte.  

1.5. PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS 

Es proposa la següent planificació dels treballs de l’obra per setmanes, la qual es preveu 
realitzar en tres mesos. 
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L’obra s’haurà de realitzar per trams i cruïlles, de manera que es puguin compatibilitzar : l’ús 
normal de les obres amb lús del veïnatge, així com permetre l’accés a comerços i, i accés de 
vehicles a guals, en tot moment. 

 

1.6. ORDRE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I EQUIP REDACTOR 

Per encàrrec de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, concretament des de l’Àrea d’Estudis 
i Actuacions Ambientals, i, en base un estudi previ elaborat per la Arquitecta Coordinadora 
Emma Muñoz i  l’Arquitecta Tècnica Karen Román de la mateixa Unitat. Consensuat l’estudi 
previ amb l’autoritat competent de la corporació: des de la Unitat de Projectes s’assigna la 
redacció del projecte executiu de OBRES DE PACIFICACIÓ DEL CARRER BONESTAR 
ENTRE C. FLORIDA I C. ANOIA, a l’arquitecta M. Mar Solà i a l’Arquitecte  Tècnic Oscar de 
Pastors de la Unitat de Projectes i, en el qual ha col·laborat l’Arquitecte Tècnic  Guillem 
Escofet. 

 
1mes 2 mes 3 mes 

TRAM 1- (C. Florida-C.Bonveí)             

Demolicions                        

Aixecament de bases i tapes serveis                         

Clavegueram (embornals, col·lectors…)                         

Paviments (de peces)                         

Reparacions voreres                         

TRAM 2- (C.Bonveí-C. Bonavista)             

Demolicions             
 

          

Aixecament de bases i tapes serveis                        

Clavegueram (embornals, col·lectors…)                        

Paviments (de peces i escossells)                         

Reparacions voreres                         

TRAM 3- (C. FlBonavista- C.Anoia)             

Demolicions                         

Aixecament de bases i tapes serveis                         

Clavegueram (embornals, col·lectors…)                         

Paviments (de peces i escossells)                         

Reparacions voreres                         

TRAM 1 TRAM 2 TRAM 3             

Demolició  i pavimentació escossells             

Paviments Asfàltic                         

Pintures                         

Mobiliari, pilones i senyalització vertical.                          

Neteja Obra                         

Legalització Instal·lacions                         

Seguretat i salut                         

Gestió de residus                         
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En el projecte s’argumenta i justifica la pacificació del carrer de Bonestar entre el carrer 
Florida i el carrer Anoia a tocar de la Plaça Catalunya, així com la millora de la instal·lació de 
clavegueram en els trams del carrer on s’han detectat deficiències, dins de l’àmbit d’actuació. 

1.7. INFORMACIÓ PRÈVIA 

Per el redactat del projecte s’han consultat les bases cartogràfiques publicades al Geoportal 
de Cartografia de l’AMB i s’han realitzat diverses visites al lloc. S’ha tingut de base de partida 
l’Estudi de viabilitat elaborat i consensuat prèviament a la redacció del projecte executiu. 

Durant l’elaboració del projecte s’ha tingut coneixement de deficiències en la Xarxa de 
clavegueram, que ha portat a redimensionar l’abast del projecte per donar solució a la millora 
de la Xarxa 

S’ha demanat informe al departament de Patrimoni de l’Ajuntament que certifiqui la titularitat i 
disponibilitat dels terrenys per part de l’Ajuntament de Cornellà. 

1.8. ACOMPLIMENT DELS PARÀMETRES URBANÍSTICS 

El present projecte, és compatible amb la normativa urbanística i, no modifica cap dels 
paràmetres urbanístics vigents. Continua mantenint-se la qualificació 5 via secundària en el 
tram de c. Florida amb C. Anoia, i en el seu extrem amb C. Anoia  la qualificació 5*. 

 

Fig. 2.  Planejament urbanístic vigent. Fracment extret del Geoportal de cartografia. 

1.9. JUSTIFICACIÓ I OBJECTE DE LA NATURALESA DEL PROJECTE 
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D’acord  amb l’article 12 del Decret 179/1995, del 13 de juny, del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS), als efectes de l’elaboració del projectes i segons 
el seu objecte i naturalesa, el present es classifica com a obra de reforma. 

 

1.10. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 
Es complirà també la normativa aplicable en matèria de seguretat i salut a l’obra (Reial 
Decret 1627 / 1997, de 24 d’octubre), el qual en aplicació del seu article 3.2, es designarà un 
coordinador en matèria de seguretat i salut, per l’execució de l’obra, que per raons 
d’optimització del servei serà de caràcter extern. 
 

L’empresa constructora presentarà el Pla de seguretat i salut, corresponent a l’Estudi bàsic 
de seguretat i salut d’aquesta obra, per tal que tota tasca requerida per a l’execució 
d’aquesta estigui indubtablement inclosa. Aquest Pla serà degudament aprovat per l’òrgan 
competent de l’Ajuntament, prèvia emissió dels informes necessaris del Coordinador de 
seguretat i el Coordinador de la Unitat de Projectes. 

1.11. CONTROL DE QUALITAT 

Segons el decret 375/1998 sobre el control de qualitat a l’edificació, el projecte inclou un 
programa de Control de Qualitat. 

Les despeses del control de qualitat seran a càrrec del contractista fins a un 1,5% del PEM. 

1.12. GESTIÓ DE RESIDUS 

S’incorpora Estudi de la gestió de residus, donant compliment a allò que estableix el Real 
Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició. Aquest RD, en el seu article 4rt, dins les “obligacions del productor 
de residus de construcció i demolició”, indica que, a més dels requeriments exigits per la 
legislació sobre residus, caldrà “Incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de 
gestió de residus de construcció i demolició”. 

1.13. TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució de les obres es fixa en 3 mesos. La previsió de temps de les diferents 
activitats es presentarà a la DF per part de la constructora adjudicatària. 

1.14. TERMINI DE GARANTIA 

El contractista haurà de garantir l’obra pel termini d’1 any. 

1.15. ASSEGURANÇA DE RISC 

S’estableix que el contractista haurà d’assumir una assegurança de risc de 219.000,00 € per 
la totalitat de l’àmbit de l’obra. 



MEMÒRIA 

OBRES DE PACIFICACIÓ DEL CARRER BONESTAR ENTRE C/FLORIDA I C/ANOIA 

                        

 

 10 MEMÒRIA 

 

1.16. PRESSUPOST 

El Pressupost d’execució material (PEM) de l’obra ascendeix a la quantitat de CENT 
CINQUANTA-DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU 
CÈNTIMS, (152.765,69 €) 

El Pressupost d’execució per contracte (PEC) de l’obra ascendeix a la quantitat de DOS-
CENTS DINOU MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS 
(219.967,32 €) iva inclòs. 

 

 

Cornellà de Llobregat, juny de 2021 

 

Equip redactor: 

Maria del Mar Solà Díaz    Oscar de Pastors Solà 

Arquitecta       Arquitecte tècnic 

 

 

Vist-i-plau 

Emma Muñoz Serrano 

Coordinadora Unitat de Projectes 
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2.1. ASPECTES GENERALS 

 Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació 
a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

Ley de Contratos del sector público 

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 

Llei de l’Obra pública 

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 
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2.2. REQUISITS BÀSICS DE SEGURETAT 

2.2.1. SEGURETAT ESTRUCTURAL 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i 
les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

2.2.2. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i 
les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria 
d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 

2.2.3. PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i 
les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
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D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

2.2.4. GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCS 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)  

 

2.2.5. SEGURETAT I SALUT. 

 

Es complirà també la normativa aplicable en matèria de seguretat i salut a l’obra (Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre), el qual en 
aplicació del seu article 3.2, es designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut, per l’execució de l’obra, que per raons 
d’optimització del servei serà de caràcter extern.  

Als efectes d’evitar la reiteració, la normativa específica d’aplicació  en Seguretat i Salut, es troba desglossada a:  l’Annex3. Estudi Bàsic 
de Seguretat i Salut 

En qualsevol cas, serà d’aplicació qualsevol modificació de la normativa abans esmentada, vigent a data de l’execució de l’obra. 

 

Cornellà de Llobregat, juny de 2021 

 

Equip redactor: 

Maria del Mar Solà Díaz    Oscar de Pastors Solà 

Arquitecta       Arquitecte tècnic 

 

 

Vist-i-plau 

Emma Muñoz Serrano 

Coordinadora Unitat de Projectes 
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

1 
 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

3 
 

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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CE BONVEI

CE BONESTAR

CE LLOBREGAT

CE LA FLO
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CE BONESTAR
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CE BO
NAVISTA

CE BONVEI

VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 570589 Punt: 5396409Carrer Bonestar

Data de lliurament:
21 de maig del 2021

CANALITZACIÓ

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

XARXA AEREA LOCALITZACIÓ ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPUS DE SUPERFÍCIE
ALH (vorera lloseta hidràulica), ALE (vorera lloseta especial)
GA (galeria), BH (base formigó)

CA (capa asfàltica), CAE (capa asfàltica especial)
RC (creuament de carrer), RCP (creuament de carretera)

PH (perforació horitzontal), GP (grapeat a pont)
TI (terra interurbana) T (terra o jardí), GR (grava)

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 422696.644 Y: 4578912.472
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 570589 Punt: 5396408Carrer Bonestar

Data de lliurament:
21 de maig del 2021

CANALITZACIÓ

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

XARXA AEREA LOCALITZACIÓ ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPUS DE SUPERFÍCIE
ALH (vorera lloseta hidràulica), ALE (vorera lloseta especial)
GA (galeria), BH (base formigó)

CA (capa asfàltica), CAE (capa asfàltica especial)
RC (creuament de carrer), RCP (creuament de carretera)

PH (perforació horitzontal), GP (grapeat a pont)
TI (terra interurbana) T (terra o jardí), GR (grava)
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 570589 Punt: 5396410Carrer Bonestar

Data de lliurament:
21 de maig del 2021

CANALITZACIÓ

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

XARXA AEREA LOCALITZACIÓ ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPUS DE SUPERFÍCIE
ALH (vorera lloseta hidràulica), ALE (vorera lloseta especial)
GA (galeria), BH (base formigó)

CA (capa asfàltica), CAE (capa asfàltica especial)
RC (creuament de carrer), RCP (creuament de carretera)

PH (perforació horitzontal), GP (grapeat a pont)
TI (terra interurbana) T (terra o jardí), GR (grava)
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DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 570589 Punt: 5396409570589 -5396409

Carrer Bonestar

Data de lliurament:

21 de maig del 2021

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA

CANALITZACIÓ EN PROJECTE

EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT

XARXA SOTERRADA

CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964

POSTE FUSTA POSTE FORMIGO/ALTRES
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DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
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Carrer Bonestar

Data de lliurament:
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. i/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Projecte: 570589 Punt: 5396408 Descripció: Carrer Bonestar Data de lliurament: 21 de maig del 2021

CANALIZACIÓ DE GAS (Pressió)
Escomesa
Baixa
Mitja A
Mitja B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Qualsevol
AO - Acer
BO - Bonna
FD - Fundició Ductil
FG - Fundició Gris
FO - Fibrociment
FP - Fundició Precis

FV - Fibra de vidre
PA - Planxa Asfaltada
PB - Plom
PE - Polietilè
PT - Planxa Encintada Tomas
PV - Clorur de Polivinil
ZD - Desconegut
ZI - No Definit

Escala 1:500

Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 422875.144 Y: 4578912.472
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. i/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Projecte: 570589 Punt: 5396410 Descripció: Carrer Bonestar Data de lliurament: 21 de maig del 2021

CANALIZACIÓ DE GAS (Pressió)
Escomesa
Baixa
Mitja A
Mitja B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Qualsevol
AO - Acer
BO - Bonna
FD - Fundició Ductil
FG - Fundició Gris
FO - Fibrociment
FP - Fundició Precis

FV - Fibra de vidre
PA - Planxa Asfaltada
PB - Plom
PE - Polietilè
PT - Planxa Encintada Tomas
PV - Clorur de Polivinil
ZD - Desconegut
ZI - No Definit

Escala 1:500

Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 422875.144 Y: 4579038.697











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 

 

 



Pacificació del carrer Bonestar entre el carrer Florida i el carrer Anoia
Amidaments auxiliars: capa bituminosa intermitja de regularització

CARRIL CENTRAL

Tram Perfil secció m2 mitja longitud m volum m3 tones
1 A 0,086

0,078 31,0 2,418 5,80
B 0,069

0,069 16,0 1,104 2,65
C 0,069

cruïlla Bonveí 0,075 17,7 1,328 3,19
2 D 0,080

0,065 19,0 1,235 2,96
E 0,049

0,059 19,4 1,145 2,75
F 0,068

cruïlla Bonavista 0,110 17,6 1,936 4,65
3 G 0,152

0,105 51,7 5,429 13,03
H 0,057

0,080 57,5 4,600 11,04
I 0,103

cruïlla Anoia 0,103 17,0 1,751 4,20
Anoia 0,103

TOTAL 20,946 50,27

APARCAMENT

Tram Perfil secció m2 mitja longitud m volum m3 tones
1 A 0,024

0,024 31,0 0,744 1,79
B 0,024

0,038 16,0 0,608 1,46
C 0,051

2 D 0,051
0,052 19,0 0,988 2,37

E 0,052
0,057 19,4 1,106 2,65

F 0,061

3 G 0,069
0,065 51,7 3,361 8,07

H 0,061
0,049 57,5 2,818 6,76

I 0,036
TOTAL 9,625 23,10



Pacificació del carrer Bonestar entre el carrer Florida i el carrer Anoia

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 
CAPITOL 01  TREBALLS PRÈVIS I DEMOLICIONS

1 F222AP99 m3 Realització de cales per a comprovació i localització de serveis, amb enderroc de qualsevol tipus de paviment,
excavació del terreny per medis mecànics i manuals i rebliment i piconatge de terres procedents de la pròpia
excavació

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GRJ11612 u Suministre i col.locació de protector d'escorça d'arbre durant l'execució de les obres, d'1.50 m d'alçada mínima,
de tub de PVC o corrugat.

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

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 F219X014 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, mantenint la base de formigó, a qualsevol 'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió

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

1 cruïlla Florida
2 Nord 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Sud 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 cruïlla Bonveí
5 Nord 36,500 36,500 C#*D#*E#*F#
6 31,500 31,500 C#*D#*E#*F#
7 Sud 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#
8 33,500 33,500 C#*D#*E#*F#
9 cruïlla Bonavista

10 Nord 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
11 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
12 Sud 34,500 34,500 C#*D#*E#*F#
13 44,500 44,500 C#*D#*E#*F#
14 cruïlla Anoia
15 Nord 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
16 Sud 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
17 Tram 1 2,000 48,400 0,600 58,080 C#*D#*E#*F#
18 escossells -17,000 1,000 0,600 -10,200 C#*D#*E#*F#
19 guals -1,000 4,000 0,600 -2,400 C#*D#*E#*F#
20 Tram 2 2,000 38,300 0,600 45,960 C#*D#*E#*F#
21 escossells -16,000 1,000 0,600 -9,600 C#*D#*E#*F#
22 Tram 3 2,000 108,500 0,600 130,200 C#*D#*E#*F#
23 escosells -38,000 1,000 0,600 -22,800 C#*D#*E#*F#
24 guals -1,000 4,800 0,600 -2,880 C#*D#*E#*F#
25 -1,000 4,000 0,600 -2,400 C#*D#*E#*F#
26 -1,000 6,000 0,600 -3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 530,860

4 F2194JE1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió

EUR



Pacificació del carrer Bonestar entre el carrer Florida i el carrer Anoia

AMIDAMENTS Pàg.: 2

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

1 tram 1 clavegueró 2,000 3,000 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
2 tram 2 clavegueró 3,000 3,000 0,500 4,500 C#*D#*E#*F#
3 ampliació escossells tram 3 18,000 1,000 0,200 3,600 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,800 0,200 0,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,260

5 F2192C03 ml Demolició de vorada amb rigola de formigó o granit col.locada sobre formigó amb martell picador, càrrega i
transport als magatzems municipals, si les vorades estan en bon estat de conservació o a l'abocador autoritzat i
el cànon.

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

1 cruïlla Bonveí 9,700 9,700 C#*D#*E#*F#
2 11,600 11,600 C#*D#*E#*F#
3 12,800 12,800 C#*D#*E#*F#
4 13,200 13,200 C#*D#*E#*F#
5 cruïlla Bonavista 11,900 11,900 C#*D#*E#*F#
6 11,800 11,800 C#*D#*E#*F#
7 12,600 12,600 C#*D#*E#*F#
8 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
9 cruïlla Anoia 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

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

TOTAL AMIDAMENT 118,600

6 F219X012 m2 Demolició i arrencada de gual de peces de formigó prefabricades sobre llosa de formigó amb mitjans mecànics i
manuals, càrrega i transport a l'abocador autoritzat i cànon.

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

7 supresió guals vehicles en vorera
8 tram 1 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
9 cruïlla Bonveí 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#

10 cruïlla Bonavista 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
11 tram 3 4,800 0,600 2,880 C#*D#*E#*F#
12 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
13 6,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
14 supresió gual vianants
15 cruïlla Anoia 2,000 2,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,880

7 F219CVFA m Tall en paviment de mescla bituminosa o formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

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

1 tram 1 rigola 2,000 48,400 96,800 C#*D#*E#*F#
2 tram 1 embornals vells 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 tram 1 embornals nous 6,000 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#
5 tram 1 col·lector 2,000 9,000 18,000 C#*D#*E#*F#
6 tram 1 claveguerons 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
7 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
8 Bonveí col·lector 2,000 22,000 44,000 C#*D#*E#*F#
9 tram 2 rigola 2,000 38,300 76,600 C#*D#*E#*F#

10 tram 2 embornals vells 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
11 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Pacificació del carrer Bonestar entre el carrer Florida i el carrer Anoia

AMIDAMENTS Pàg.: 3

12 tram 2 embornals nous 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
13 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
14 tram 2 col·lector 2,000 34,000 68,000 C#*D#*E#*F#
15 tram 2 claveguerons 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
16 tram 3 rigola 2,000 108,500 217,000 C#*D#*E#*F#
17 tram 3 embornals vells 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
18 12,000 3,000 36,000 C#*D#*E#*F#
19 tram 3 embornals nous 8,000 1,500 12,000 C#*D#*E#*F#
20 gual calçada Florida 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#
21 guals calçada Bonveí 2,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#
22 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#
23 guals calçada Bonavista 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#
24 2,000 3,400 6,800 C#*D#*E#*F#
25 gual calçada Anoia 2,000 6,400 12,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 708,200

8 F2194XF5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

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

1 tram 1 rigola 48,400 0,400 19,360 C#*D#*E#*F#
2 tram 1 embornals vells 2,000 2,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,000 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
4 tram 1 embornals nous 3,000 1,500 0,500 2,250 C#*D#*E#*F#
5 tram 1 col·lector 9,000 0,700 6,300 C#*D#*E#*F#
6 tram 1 pou 1,300 1,300 1,690 C#*D#*E#*F#
7 tram 1 claveguerons 1,500 0,500 0,750 C#*D#*E#*F#
8 3,000 0,500 1,500 C#*D#*E#*F#
9 Bonveí col·lector 22,000 0,700 15,400 C#*D#*E#*F#

10 Bonveí pou 2,000 1,300 1,300 3,380 C#*D#*E#*F#
11 tram 2 rigola 38,300 0,400 15,320 C#*D#*E#*F#
12 tram 2 embornals vells 1,000 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
13 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
14 tram 2 embornals nous 3,000 2,000 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
15 1,000 3,000 0,500 1,500 C#*D#*E#*F#
16 tram 2 col·lector 34,000 1,200 40,800 C#*D#*E#*F#
17 tram 2 pou 2,000 1,300 1,300 3,380 C#*D#*E#*F#
18 tram 2 claveguerons 4,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#
19 tram 3 rigola 108,500 0,400 43,400 C#*D#*E#*F#
20 tram 3 embornals vells 5,000 2,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#
21 6,000 3,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
22 tram 3 embornals nous 4,000 1,500 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
23 gual calçada Florida 3,200 1,200 3,840 C#*D#*E#*F#
24 guals calçada Bonveí 3,500 1,200 4,200 C#*D#*E#*F#
25 3,200 1,200 3,840 C#*D#*E#*F#
26 guals calçada Bonavista 3,200 1,200 3,840 C#*D#*E#*F#
27 3,400 1,200 4,080 C#*D#*E#*F#
28 gual calçada Anoia 6,400 1,200 7,680 C#*D#*E#*F#
29 sobreamples Anoia 22,670 22,670 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 232,780

9 F2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

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

1 tram 1 embornals vells 2,000 2,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

2 2,000 3,000 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
3 tram 1 embornals nous 3,000 1,500 0,500 2,250 C#*D#*E#*F#
4 tram 1 col·lector 9,000 0,700 6,300 C#*D#*E#*F#
5 tram 1 pou 1,300 1,300 1,690 C#*D#*E#*F#
6 tram 1 claveguerons 1,500 0,500 0,750 C#*D#*E#*F#
7 3,000 0,500 1,500 C#*D#*E#*F#
8 Bonveí col·lector 22,000 0,700 15,400 C#*D#*E#*F#
9 Bonveí pou 2,000 1,300 1,300 3,380 C#*D#*E#*F#

10 tram 2 embornals vells 1,000 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
11 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
12 tram 2 embornals nous 3,000 2,000 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
13 1,000 3,000 0,500 1,500 C#*D#*E#*F#
14 tram 2 col·lector 34,000 1,200 40,800 C#*D#*E#*F#
15 tram 2 pou 2,000 1,300 1,300 3,380 C#*D#*E#*F#
16 tram 2 claveguerons 4,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#
17 tram 3 embornals vells 5,000 2,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#
18 6,000 3,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
19 tram 3 embornals nous 4,000 1,500 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,550

10 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

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

1 tram 1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 tram 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 tram 3 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

11 F21DJU02 m Demolició de pou de 100x100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 F21D2102 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

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

1 tram 1 connexió embornals 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 tram 1 col·lector 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
4 tram 1 clavegueró 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
5 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 cruïlla Bonveí col·lector 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
7 tram 2 connexió embornals 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
9 tram 2 col·lector 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

10 tram 2 clavegueró 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
11 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
12 tram 3 connexió embornals 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
13 6,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,500

13 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

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

1 tram 1 embornals vells 2,000 2,000 0,400 0,600 0,960 C#*D#*E#*F#
2 2,000 3,000 0,500 0,600 1,800 C#*D#*E#*F#
3 tram 1 embornals nous 1,000 1,500 0,500 0,600 0,450 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,500 0,500 0,900 1,350 C#*D#*E#*F#
5 tram 1 col·lector 9,000 0,700 1,000 6,300 C#*D#*E#*F#
6 tram 1 pou 1,300 1,300 1,050 1,775 C#*D#*E#*F#
7 tram 1 clavegueró 4,500 0,500 0,800 1,800 C#*D#*E#*F#
8 6,000 0,500 0,800 2,400 C#*D#*E#*F#
9 Bonveí col·lector 22,000 0,700 1,100 16,940 C#*D#*E#*F#

10 Bonveí pou 1,300 1,300 1,050 1,775 C#*D#*E#*F#
11 1,300 1,300 1,150 1,944 C#*D#*E#*F#
12 tram 2 embornals vells 1,000 1,000 0,400 0,800 0,320 C#*D#*E#*F#
13 1,000 4,000 0,400 0,800 1,280 C#*D#*E#*F#
14 tram 2 embornals nous 3,000 2,000 0,500 0,800 2,400 C#*D#*E#*F#
15 1,000 3,000 0,500 0,800 1,200 C#*D#*E#*F#
16 tram 2 col·lector 34,000 1,200 0,800 32,640 C#*D#*E#*F#
17 tram 2 pou 1,300 1,300 1,000 1,690 C#*D#*E#*F#
18 1,300 1,300 1,350 2,282 C#*D#*E#*F#
19 tram 2 clavegueró 2,000 3,000 0,500 0,800 2,400 C#*D#*E#*F#
20 7,000 0,500 0,800 2,800 C#*D#*E#*F#
21 tram 3 embornals vells 5,000 2,000 0,400 1,250 5,000 C#*D#*E#*F#
22 6,000 3,000 0,500 1,250 11,250 C#*D#*E#*F#
23 tram 3 embornals nous 1,000 1,500 0,500 1,300 0,975 C#*D#*E#*F#
24 2,000 1,500 0,500 1,150 1,725 C#*D#*E#*F#
25 1,000 1,500 0,500 0,550 0,413 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,869

14 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

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

1 tram 1 embornals vells 2,000 2,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
2 2,000 3,000 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
3 tram 1 embornals nous 1,000 1,500 0,500 0,750 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,500 0,500 1,500 C#*D#*E#*F#
5 tram 1 clavegueró 4,500 0,500 2,250 C#*D#*E#*F#
6 6,000 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
7 tram 2 embornals vells 1,000 1,000 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
8 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
9 tram 2 embornals nous 3,000 2,000 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 3,000 0,500 1,500 C#*D#*E#*F#
11 tram 2 clavegueró 2,000 3,000 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
12 7,000 0,500 3,500 C#*D#*E#*F#
13 tram 3 embornals vells 5,000 2,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#
14 6,000 3,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
15 tram 3 embornals nous 1,000 1,500 0,500 0,750 C#*D#*E#*F#
16 2,000 1,500 0,500 1,500 C#*D#*E#*F#
17 1,000 1,500 0,500 0,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,100

15 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

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

1 tram 1 col·lector 9,000 0,700 6,300 C#*D#*E#*F#

EUR
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2 tram 1 pou 1,300 1,300 1,690 C#*D#*E#*F#
3 Bonveí col·lector 22,000 0,700 15,400 C#*D#*E#*F#
4 Bonveí pou 1,300 1,300 1,690 C#*D#*E#*F#
5 1,300 1,300 1,690 C#*D#*E#*F#
6 tram 2 col·lector 34,000 1,200 40,800 C#*D#*E#*F#
7 tram 2 pou 1,300 1,300 1,690 C#*D#*E#*F#
8 1,300 1,300 1,690 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,950

16 F21YX006 u Arrencada de paviment de cautxú en interior d'escossells, amb mitjans mecànics i manuals, càrrega i transport a
l'abocador autoritzat i cànon.

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

1 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,000

17 F21QCV05 u Retirada de pilona, panell informatiu i paperera, càrrega manual o mecànica de l'equipament sobre camió o
contenidor, transport a magatzem municipal o aplec a l'obra i posterior recol·locació en la ubicació original o lloc
indicat per la DF. Inclou si escau l'enderroc de daus de formigó, i la càrrega de la runa sobre camió o contenidor
i el seu transport.

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

1 Pilones
2 cruïlla Florida 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 cruïlla Bonveí 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
4 cruïlla Bonavista 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
5 cruïlla Anoia 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,000

18 FDK2X014 ut Recol·locació de tapa de registe fins a 50x50 cm o fins D 50cm. a nova cota de paviment

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

1 cruïlla Florida 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 cruïlla Bonveí 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 cruïlla Bonavista 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

19 FDK2X015 ut Recol·locació de tapa de registe de 60x60 cm o superior i de D 60cm. o superior, a nova cota de paviment

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

1 tram 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 cruïlla Bonveí 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 tram 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 cruïlla Bonavista 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 tram 3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

20 FBB1X019 u Desmuntatge de placa de senyal de trànsit de qualsevol mida, càrrega sobre camió i transport a magatzem
municipal o abocador

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

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 9,000

21 FBB1X021 u Arrencada de pal per senyal de trànsit, càrrega sobre camió i transport a abocador

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

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

22 F2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

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

1 Rases 1,250 103,870 129,838 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,838

23 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

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

1 Rases 1,250 103,870 129,838 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,838

24 F2R5426A 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 Panot 1,350 530,860 0,070 50,166 C#*D#*E#*F#
2 Panot amb formigó 1,350 11,260 0,220 3,344 C#*D#*E#*F#
3 Vorada i rigola 1,350 118,600 0,400 0,350 22,415 C#*D#*E#*F#
4 Guals 1,350 20,880 0,120 3,383 C#*D#*E#*F#
5 Formigó 1,350 104,550 0,200 28,229 C#*D#*E#*F#
6 Pous i clavegueres 1,350 132,500 0,030 5,366 C#*D#*E#*F#
7 Cautxu 1,350 74,000 0,100 9,990 C#*D#*E#*F#
8 Asfalt 1,350 232,780 0,100 31,425 C#*D#*E#*F#
9 Fresat 1,350 360,530 0,020 9,734 C#*D#*E#*F#

10 Embornals 1,350 17,000 0,200 4,590 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 168,642

25 F2RAX022 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

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

1 Panot 1,350 530,860 0,070 50,166 C#*D#*E#*F#
2 Panot amb formigó 1,350 11,260 0,220 3,344 C#*D#*E#*F#
3 Vorada i rigola 1,350 118,600 0,400 0,350 22,415 C#*D#*E#*F#
4 Guals 1,350 20,880 0,120 3,383 C#*D#*E#*F#
5 Formigó 1,350 104,550 0,200 28,229 C#*D#*E#*F#
6 Pous i clavegueres 1,350 132,500 0,030 5,366 C#*D#*E#*F#
7 Cautxu 1,350 74,000 0,100 9,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,893

26 F2RAX023 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus bituminoses, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170302 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

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

1 Asfalt 1,350 232,780 0,100 31,425 C#*D#*E#*F#
2 Fresat 1,350 360,530 0,020 9,734 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,159

27 F2RAX024 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de ferro i acer, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170405 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

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

1 Embornals 1,350 17,000 0,200 4,590 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,590

Obra 01 PRESSUPOST 
CAPITOL 02  FERMS I PAVIMENTS

1 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat de 15 cm. de gruix a vorera i 20 cm. a calçada sota
l'asfalt,  connexions d'embornals, juntes,  etc.

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

1 recrescut guals vehicles en calçada
2 gual Florida 0,500 3,200 1,200 0,200 0,384 C#*D#*E#*F#
3 guals Bonveí 0,500 3,500 1,200 0,200 0,420 C#*D#*E#*F#
4 0,500 3,200 1,200 0,200 0,384 C#*D#*E#*F#
5 guals Bonavista 0,500 3,200 1,200 0,200 0,384 C#*D#*E#*F#
6 0,500 3,400 1,200 0,200 0,408 C#*D#*E#*F#
7 gual Anoia 0,500 6,400 1,200 0,200 0,768 C#*D#*E#*F#
8 recrescut guals vehicles en vorera
9 tram 1 0,500 4,000 0,600 0,120 0,144 C#*D#*E#*F#

10 cruïlla Bonveí 0,500 4,000 0,600 0,120 0,144 C#*D#*E#*F#
11 cruïlla Bonavista 0,500 4,000 0,600 0,120 0,144 C#*D#*E#*F#
12 tram 3 0,500 4,800 0,600 0,120 0,173 C#*D#*E#*F#
13 0,500 4,000 0,600 0,120 0,144 C#*D#*E#*F#
14 0,500 6,000 0,600 0,120 0,216 C#*D#*E#*F#
15 recrescut gual vianants
16 cruïlla Anoia 1,000 2,000 1,200 0,180 0,432 C#*D#*E#*F#
17 recrescut voreres
18 cruïlla Bonveí 0,500 37,000 0,120 2,220 C#*D#*E#*F#
19 0,500 31,000 0,120 1,860 C#*D#*E#*F#
20 0,500 43,000 0,120 2,580 C#*D#*E#*F#
21 0,500 35,000 0,120 2,100 C#*D#*E#*F#
22 cruílla Bonavista 0,500 40,000 0,120 2,400 C#*D#*E#*F#
23 0,500 17,000 0,120 1,020 C#*D#*E#*F#
24 0,500 18,000 0,120 1,080 C#*D#*E#*F#
25 0,500 46,000 0,120 2,760 C#*D#*E#*F#
26 altres 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,165

2 F971NM11 m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió, abocat des de
camió i acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 cruïlla Florida 1,200 0,400 0,120 0,058 C#*D#*E#*F#
2 tram 1 48,400 0,400 0,120 2,323 C#*D#*E#*F#
3 cruïlla Bonveí 14,600 0,400 0,120 0,701 C#*D#*E#*F#
4 15,600 0,400 0,120 0,749 C#*D#*E#*F#
5 18,000 0,400 0,120 0,864 C#*D#*E#*F#
6 17,200 0,400 0,120 0,826 C#*D#*E#*F#
7 tram 2 38,300 0,400 0,120 1,838 C#*D#*E#*F#
8 cruïlla Bonavista 17,000 0,400 0,120 0,816 C#*D#*E#*F#
9 16,000 0,400 0,120 0,768 C#*D#*E#*F#

10 16,000 0,400 0,120 0,768 C#*D#*E#*F#
11 19,000 0,400 0,120 0,912 C#*D#*E#*F#
12 tram 3 108,500 0,400 0,120 5,208 C#*D#*E#*F#
13 cruïlla Anoia 11,000 0,400 0,120 0,528 C#*D#*E#*F#
14 11,200 0,400 0,120 0,538 C#*D#*E#*F#
15 escossells 3,000 0,800 0,200 0,150 0,072 C#*D#*E#*F#
16 altres 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,969

3 F9655991 ml Vorada recta i corba de peces de formigó per a vorada, de15 x 25 cm, model T-2 de radis de 3 a 7 m. i peça
escaire per a les cantonades de l'aparcament col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l. Les vorades corbes de les
cantonades es col.locaran deprimides, enrasades amb la rigola, per a formalitzar el pas de vianats adaptat.

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

1 recrescut guals vehicles en vorera
2 tram 1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 cruïlla Bonveí 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 cruïlla Bonavista 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 tram 3 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#
6 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
8 recrescut gual vianants
9 cruïlla Anoia 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

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

TOTAL AMIDAMENT 40,800

4 F974X016 ml Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i rejuntada. El trobament amb tots els imbornals
es farà amb rigola de 30 cm tallada en diagonal.

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

1 cruïlla Florida 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
2 tram 1 48,400 48,400 C#*D#*E#*F#
3 cruïlla Bonveí 14,600 14,600 C#*D#*E#*F#
4 15,600 15,600 C#*D#*E#*F#
5 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
6 17,200 17,200 C#*D#*E#*F#
7 tram 2 38,300 38,300 C#*D#*E#*F#
8 cruïlla Bonavista 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
9 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

10 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
11 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
12 tram 3 108,500 108,500 C#*D#*E#*F#
13 cruïlla Anoia 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
14 11,200 11,200 C#*D#*E#*F#
15 altres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 362,000

5 F9E13204 m2 Subministre i col.locació de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, de 9 pastilles, tipus
2, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, per
marcar els passos adaptats els col.locarà panot estriat de 4 ratlles i panot de tacs de 16 tacs (4x4), segons
grafisme de plànols i normativa. Es retacarà a la façana

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

1 cruïlla Florida
2 Nord 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Sud 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 cruïlla Bonveí
5 Nord 36,500 36,500 C#*D#*E#*F#
6 31,500 31,500 C#*D#*E#*F#
7 Sud 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#
8 33,500 33,500 C#*D#*E#*F#
9 gual -1,000 4,000 0,600 -2,400 C#*D#*E#*F#

10 cruïlla Bonavista C#*D#*E#*F#
11 Nord 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
12 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
13 Sud 34,500 34,500 C#*D#*E#*F#
14 44,500 44,500 C#*D#*E#*F#
15 gual -1,000 4,000 0,600 -2,400 C#*D#*E#*F#
16 cruïlla Anoia
17 Nord 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
18 Sud 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
19 Tram 1 2,000 48,400 0,600 58,080 C#*D#*E#*F#
20 claveguerons 2,000 3,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
21 escossells -17,000 1,000 0,600 -10,200 C#*D#*E#*F#
22 guals -1,000 4,000 0,600 -2,400 C#*D#*E#*F#
23 Tram 2 2,000 38,300 0,600 45,960 C#*D#*E#*F#
24 claveguerons 3,000 3,000 0,600 5,400 C#*D#*E#*F#
25 escossells -16,000 1,000 0,600 -9,600 C#*D#*E#*F#
26 Tram 3 2,000 108,500 0,600 130,200 C#*D#*E#*F#
27 escossells 3,000 0,800 0,200 0,480 C#*D#*E#*F#
28 escosells -38,000 1,000 0,600 -22,800 C#*D#*E#*F#
29 guals -1,000 4,800 0,600 -2,880 C#*D#*E#*F#
30 -1,000 4,000 0,600 -2,400 C#*D#*E#*F#
31 -1,000 6,000 0,600 -3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 535,540

6 F9E1X012 m2 Subministre i col.locació de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, de 9 pastilles, tipus
2, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, per
marcar els passos adaptats els col.locarà panot estriat de 4 ratlles i panot de tacs de 16 tacs (4x4), segons
grafisme de plànols i normativa. Es retacarà a la façana

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

1 Guals vehicles
2 tram 1 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
3 cruïlla Bonveí 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
4 cruïlla Bonavista 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
5 tram 3 4,800 0,600 2,880 C#*D#*E#*F#
6 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
7 6,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,080
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7 F991X017 ut. Escosell tipus Fiol, o similar, de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de
100x100x8 cm, amb un cantell rom, rejuntades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra en formigonera de
165 l i col.locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I, inclosa excavació carrega sobre camió. Enrasat amb el
paviment de panot.

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

1 ampliació escossells tram 3 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

8 F99YX005 u Paviment drenant tipus Link-Stone mod. Ten, de ITSA o equivalent de 100x100 cm.format per malla de
llambordins de formigó vibroprensat, entrelligats amb vareta d'acer galvanitzat electrosoldada de 5 mm. de
diàmetre. Inclosa excavació manual de la caixa, geotèxtil drenant, base de graves i reblert de junts amb ull de
perdiu. Amb remat perimetral de morter si es considera necessari i compactació del paviment acabat. Totalment
acabat segons instruccions del fabricant i indicacions de la DF

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

1 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,000

9 F9H1X007 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada, incloent
desplaçament, muntatge i desmuntatge de maquinaria

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

1 tram 1 centre 2,400 48,400 3,050 0,050 17,714 C#*D#*E#*F#
2 tram 1 eixamplament 2,400 47,200 1,500 0,050 8,496 C#*D#*E#*F#
3 cruïlla Bonveí nord 2,400 30,800 0,050 3,696 C#*D#*E#*F#
4 cruïlla Bonveí centre 2,400 17,650 3,050 0,050 6,460 C#*D#*E#*F#
5 cruïlla Bonveí sud 2,400 40,830 0,050 4,900 C#*D#*E#*F#
6 tram 2 centre 2,400 38,300 3,050 0,050 14,018 C#*D#*E#*F#
7 tram 2 eixamplament 2,400 38,300 1,500 0,050 6,894 C#*D#*E#*F#
8 cruïlla Bonavista nord 2,400 32,780 0,050 3,934 C#*D#*E#*F#
9 cruïlla Bonavista centre 2,400 17,500 3,050 0,050 6,405 C#*D#*E#*F#

10 cruïlla Bonavista sud 2,400 42,980 0,050 5,158 C#*D#*E#*F#
11 tram 3 centre 2,400 108,500 3,050 0,050 39,711 C#*D#*E#*F#
12 tram 3 eixamplament 2,400 108,500 1,500 0,050 19,530 C#*D#*E#*F#
13 cruïlla Anoia 2,400 6,000 3,050 0,050 2,196 C#*D#*E#*F#
14 2,400 4,000 3,300 0,050 1,584 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,696

10 F9H1X008 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermitja i granulat calcari, incloent desplaçament, muntatge i
desmuntatge de maquinaria

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

1 cruïlla Bonveí nord (promig 4 cm) 2,400 30,800 0,040 2,957 C#*D#*E#*F#
2 cruïlla Bonveí sud (promig 4 cm) 2,400 40,830 0,040 3,920 C#*D#*E#*F#
3 cruïlla Bonavista nord (promig 4 cm) 2,400 32,780 0,040 3,147 C#*D#*E#*F#
4 cruïlla Bonavista sud (promig 4 cm) 2,400 42,980 0,040 4,126 C#*D#*E#*F#
5 amidament auxiliars:
6 carril longitudinal central 2,400 20,950 50,280 C#*D#*E#*F#
7 carril longitudinal eixamplament 2,400 9,630 23,112 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,542

11 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram 1 centre 2,000 48,400 3,050 295,240 C#*D#*E#*F#
2 tram 1 eixamplament 2,000 47,200 1,500 141,600 C#*D#*E#*F#
3 cruïlla Bonveí nord 2,000 30,800 61,600 C#*D#*E#*F#
4 cruïlla Bonveí centre 2,000 17,650 3,050 107,665 C#*D#*E#*F#
5 cruïlla Bonveí sud 2,000 40,830 81,660 C#*D#*E#*F#
6 tram 2 centre 2,000 38,300 3,050 233,630 C#*D#*E#*F#
7 tram 2 eixamplament 2,000 38,300 1,500 114,900 C#*D#*E#*F#
8 cruïlla Bonavista nord 2,000 32,780 65,560 C#*D#*E#*F#
9 cruïlla Bonavista centre 2,000 17,500 3,050 106,750 C#*D#*E#*F#

10 cruïlla Bonavista sud 2,000 42,980 85,960 C#*D#*E#*F#
11 tram 3 centre 2,000 108,500 3,050 661,850 C#*D#*E#*F#
12 tram 3 eixamplament 2,000 108,500 1,500 325,500 C#*D#*E#*F#
13 cruïlla Anoia 2,000 6,000 3,050 36,600 C#*D#*E#*F#
14 2,000 4,000 3,300 26,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.344,915

12 F9H1X009 m2 Tractament superficial tricomponent en base a resines, tipus Augusta COAT, color a definir per la DO, incloent
desplaçament, muntatge i desmuntatge de maquinaria

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

1 tram 1 centre 48,400 3,050 147,620 C#*D#*E#*F#
2 tram 1 eixamplament 47,200 1,500 70,800 C#*D#*E#*F#
3 cruïlla Bonveí nord 30,800 30,800 C#*D#*E#*F#
4 cruïlla Bonveí centre 17,650 3,050 53,833 C#*D#*E#*F#
5 cruïlla Bonveí sud 40,830 40,830 C#*D#*E#*F#
6 tram 2 centre 38,300 3,050 116,815 C#*D#*E#*F#
7 tram 2 eixamplament 38,300 1,500 57,450 C#*D#*E#*F#
8 cruïlla Bonavista nord 32,780 32,780 C#*D#*E#*F#
9 cruïlla Bonavista centre 17,500 3,050 53,375 C#*D#*E#*F#

10 cruïlla Bonavista sud 42,980 42,980 C#*D#*E#*F#
11 tram 3 centre 108,500 3,050 330,925 C#*D#*E#*F#
12 tram 3 eixamplament 108,500 1,500 162,750 C#*D#*E#*F#
13 cruïlla Anoia 6,000 3,050 18,300 C#*D#*E#*F#
14 4,000 3,300 13,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.172,458

13 M219X010 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie
fresada inclos desplaçament de maquinaria

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

1 tram 1 48,400 1,500 2,000 145,200 C#*D#*E#*F#
2 cruïlla Bonveí 17,650 1,500 2,000 52,950 C#*D#*E#*F#
3 tram 2 38,300 1,500 2,000 114,900 C#*D#*E#*F#
4 cruïlla Bonavista 17,500 1,500 2,000 52,500 C#*D#*E#*F#
5 tram 3 108,500 1,500 2,000 325,500 C#*D#*E#*F#
6 cruïlla Anoia 10,000 1,500 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 721,050

14 F985X011 m Gual de vehicles en calçada de 120 cm d'amplada, amb 2 fileres de peces prefabricades planes de formigó de
60x40 cm i rejuntat amb morter.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 gual Florida 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
2 guals Bonveí 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
3 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
4 guals Bonavista 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
5 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
6 gual Anoia 6,400 6,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,900

15 F991X013 ut Reparació d'escossells existents, inclou la demolició manual del paviment aixecat per les arrels dels arbres, de
les peces fiol i de la vorada T2, excavació i tall d'arrels, i reposició de les peces d'escossell fiol, del paviment de
panot i de la vorada T2 de la zona d'actuació.

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

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

16 F9E1X020 m2 Reparació puntual en vorera del paviment de panot amb subministre i col.locació de panot gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, de 9 pastilles, tipus 2, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland,inclosa la demolició de la superficie a reparar i la càrrega sobre camió

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

1 estimació 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

Obra 01 PRESSUPOST 
CAPITOL 03 SANEJAMENT 

1 FD7E0060 m Tub polietile PE 315 mm Doble capa
Tub polietilè PE-100 per a sanejament de diàmetre exterior 315 mm de dobre paret, de cara exterior de paret
estructurada alaveolar i cara interior de paret llisa, tipus Polieco o similar, rigidesa circunferencial, SN > 0,04
Kg/cm2, segons norma CEN TC 155, suministrament en tubs de longitud maxima 6 metres. inclou la junta
(maneguet femella-femella) de polietilè i cautxú entre tubs, filferro de lligat a la solera, tallat del tub on calgui i
inspecció amb càmara de video. Suministrament i col·locació. (unitat de mesura: metre lineal), inclòs formigó de
resistència 200Kg/cm2, consistència tova, i tamany d'àrid inferior a 12mm per a solera, laterals, i cobriment de
les canonades, abocat amb dúmper o carretò i part proporcinal de colzes, maneguets, entroncament i
connexions entre totes les xarxes primàries i secundàries, mitjançant el tall en forma oblicua i rejuntat amb
Sikadur i formigonat.

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

1 tram 1 embornals nous 5,000 1,500 7,500 C#*D#*E#*F#
2 tram 1 clavegueró 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 tram 2 embornals nous 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 tram 2 clavegueró 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
7 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
8 tram 3 embornals nous 10,000 1,500 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

2 FD7EX060 m Tub polietile PE 400 mm Doble capa
Tub polietilè PE-100 per a sanejament de diàmetre exterior 400 mm de dobre paret, de cara exterior de paret
estructurada alaveolar i cara interior de paret llisa, tipus Polieco o similar, rigidesa circunferencial, SN > 0,04
Kg/cm2, segons norma CEN TC 155, suministrament en tubs de longitud maxima 6 metres. inclou la junta
(maneguet femella-femella) de polietilè i cautxú entre tubs, filferro de lligat a la solera, tallat del tub on calgui i

EUR



Pacificació del carrer Bonestar entre el carrer Florida i el carrer Anoia

AMIDAMENTS Pàg.: 14

inspecció amb càmara de video. Suministrament i col·locació. (unitat de mesura: metre lineal), inclòs formigó de
resistència 200Kg/cm2, consistència tova, i tamany d'àrid inferior a 12mm per a solera, laterals, i cobriment de
les canonades, abocat amb dúmper o carretò i part proporcinal de colzes, maneguets, entroncament i
connexions entre totes les xarxes primàries i secundàries, mitjançant el tall en forma oblicua i rejuntat amb
Sikadur i formigonat.

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

1 tram 1 col·lector 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 Bonveí col·lector 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
3 tram 2 col·lector 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

3 FDB17450 u Solera de formigó HM 35/P/20/I+Qc  de 15 cm de gruix i planta d'1.20x1.20 m

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

1 tram 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Bonveí 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 tram 2 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 FDD26529 m Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, graons amb recobriment de polipropilé, amb
connexions i estanc. Inclous l'excavació de terres i el transport de runes a l'abocador autoritzat i el cànon.

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

1 tram 1 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#
2 Bonveí 2,000 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#
3 tram 2 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,600

5 FDDZCVD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil marc no aparent model SOLO7SC de Norinco o equivalent per a pou de
registre i tapa rodona, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, amb
inscripció Ajuntament de Cornellà de Llobregat, escut i Clavegueram, col·locat amb morter

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

1 tram 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Bonveí 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 tram 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 FD5J5258X ut Suministre i col.locació d'embornal de fundició, model Delta SF570 de la casa Fundició Ductil Benito o
equivalent, de dimensions 570x305x570 mm, amb tapa abatible, conectat a la xarxa general existent, amb tub
de polietilè de 200 mm i part proporcinal de colzes, maneguets, entroncament, rejuntat amb Sikadur i formigonat.
Inclosa l'excavació, la retirada de les terres, la reposició, la càrrega i el transport a l'abocador autoritzat, el
cànon, les connexions i el reblert d'aquesta amb formigó.

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

1 tram 1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 tram 2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 tram 3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

7 GFACCV07 u Connexió embornal format per tub de PE Ø200, maniguet de reducció de PVC per a passar de 315 mm de DN a
200 mm de DN, de 10 bar de pressió nominal, amb dues unions encolades.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram 1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 tram 2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 tram 3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 clavegueron 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

8 FD5JCV05 u Connexió embornals  i escomeses a col·lector o pou., Inclou p.p. d'accessoris

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

1 tram 1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 tram 2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 tram 3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 claveguerons 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

9 F31521G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

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

1 tram 1 embornals suprimits 2,000 2,000 0,400 0,900 1,440 C#*D#*E#*F#
2 tram 1 embornals nous 3,000 1,500 0,500 0,400 0,900 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,500 0,500 0,700 1,050 C#*D#*E#*F#
4 tram 1 col·lector 9,000 0,700 0,600 3,780 C#*D#*E#*F#
5 tram 1 pou 1,300 1,300 1,350 2,282 C#*D#*E#*F#
6 a deduïr pou -1,000 0,850 0,850 1,350 -0,975 C#*D#*E#*F#
7 tram 1 clavegueró 4,500 0,500 0,600 1,350 C#*D#*E#*F#
8 6,000 0,500 0,600 1,800 C#*D#*E#*F#
9 Bonveí col·lector 22,000 0,700 0,700 10,780 C#*D#*E#*F#

10 Bonveí pou 1,300 1,300 1,350 2,282 C#*D#*E#*F#
11 1,300 1,300 1,450 2,451 C#*D#*E#*F#
12 a deduïr pou -1,000 0,850 0,850 1,650 -1,192 C#*D#*E#*F#
13 -1,000 0,850 0,850 1,750 -1,264 C#*D#*E#*F#
14 tram 2 embornals suprimits 2,000 1,000 0,400 1,100 0,880 C#*D#*E#*F#
15 tram 2 embornals nous 3,000 2,000 0,500 0,600 1,800 C#*D#*E#*F#
16 1,000 3,000 0,500 0,600 0,900 C#*D#*E#*F#
17 tram 2 col·lector 34,000 1,200 0,400 16,320 C#*D#*E#*F#
18 tram 2 pou 1,300 1,300 1,300 2,197 C#*D#*E#*F#
19 1,300 1,300 1,650 2,789 C#*D#*E#*F#
20 a deduïr pou -1,000 0,850 0,850 1,600 -1,156 C#*D#*E#*F#
21 -1,000 0,850 0,850 1,950 -1,409 C#*D#*E#*F#
22 tram 2 clavegueró 2,000 3,000 0,500 0,600 1,800 C#*D#*E#*F#
23 7,000 0,500 0,600 2,100 C#*D#*E#*F#
24 tram 3 embornals suprimits 5,000 2,000 0,400 1,550 6,200 C#*D#*E#*F#
25 tram 3 embornals nous 7,000 1,500 0,500 1,100 5,775 C#*D#*E#*F#
26 2,000 1,500 0,500 0,950 1,425 C#*D#*E#*F#
27 1,000 1,500 0,500 0,450 0,338 C#*D#*E#*F#
28 altres 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,643

Obra 01 PRESSUPOST 
CAPITOL 04  MOBILIARI URBÀ
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1 Z25 ut Suministre i col.locació de protector d'escorça d'arbres existents durant l'execució de les obres, de 1'50 m
d'alçada mínima, de tub de PVC o corrugat o taulons de fusta.

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

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 FQ213112 ut Paperera de la casa Fundición Ductil Benito o equivalent, model PA600M, ancorada amb dos daus de formigó
de 30x30x30 cm o amb cargols i tacs al paviment, tipus homologat per l'Ajuntament.

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

1 cruïlla Bonveí 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 cruïlla Bonavista 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 cruïlla Anoia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 FQ13X001 u Cadira de bloc de formigó model Circle Puff de Breinco o similar, de color basalt, acabat llis, de D60 x50 cm,
ancorada al paviment amb perns M16x140 mitjançant forat al paviment de D30mm x 150 mm. reomplert amb
morter o resina.

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

1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

4 FQ13X002 u Cadira de bloc de formigó model Circle Puff de Breinco o similar, de color basalt, acabat llis, de D45 x45 cm,
ancorada al paviment amb perns M16x140 mitjançant forat al paviment de D30mm x 150 mm. reomplert amb
morter o resina.

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

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 FQ13X003 u Cadira de bloc de formigó model Square Puff de Breinco o similar, de color basalt, acabat llis, de 45 x 45 x 45
cm, ancorada al paviment amb perns M16x140 mitjançant forat al paviment de D30mm x 150 mm. reomplert
amb morter o resina.

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 
CAPITOL 05  SENYALITZACIÓ

1 FBI2ZAA4 ut Pintura sobre el paviment davant de cada gual de vehicles (dues escaires i un tram intermitent de 10 cm.
d'amplada), zona de càrrega i descàrrega i reserves d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, amb
pintura de color groc, d'acord amb l'ordenança municipal.

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

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 FBA27012 ml Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm., amb pintura de dos components antilliscant, amb
màquina d'accionament manual, color d'acabat blanc. Inclòs p.p. de preparació de la base, neteja, replanteig i
protecció dels elements circundants. Qualitat recomenada per a pasos de vianants a la ciutat. Segons UNE
135-200-2 EX i PG 3 art. 278. Ut d'obra totalment acabada.

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

1 cruïlla Florida 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 FBABUV13 u Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 15 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de
taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima
de 720 g/m2 i amb el premarcatge inclós

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FBB12252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

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

1 R400a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 R400b 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 R101 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 FBB3B520 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40x20 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada al senyal

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 FBB2B401 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 40x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora
classe RA1, fixada mecànicament

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

1 S28 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 FBB2B501 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina retrorreflectora
classe RA1, fixada mecànicament

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

1 E28 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 FBB1B351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 FBBZCV10 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat estriat de 60 mm de diàmetre color cava de la marca Girod o equivalent,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat

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

1 8,000 3,300 26,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,400

10 FBBZXV10 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat estriat de 76 mm de diàmetre color cava de la marca Girod o equivalent,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat

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

1 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,300

11 FBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau

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

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

12 FQ44PC34 u Pilona flexible fixa model X-last Gorge Premium o equivalent, a aprovar per la DF, de composite polimèric amb
nanopartícules reforçant, d'alçària 1100 mm, amb escut impres Municipal, col·locada encastada.

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

1 cruïlla Florida 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 cruïlla Bonveí 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
3 cruïlla Bonavista 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 cruïlla Anoia 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

13 FQ44X018 u Pilona flexible extraible model A-flex o equivalent, a aprovar per la DF, de composite polimèric amb
nanopartícules reforçant, d'alçària 1100 mm, amb escut impres Municipal, col·locada amb base extraible de
plàstic, amb clau

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

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 
CAPITOL 06  INSTAL·LACIONS

1 FDG52437 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 FD352542 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm,
arrebossada amb morter mixt 1:2:10 i formació de mitja canya, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
lliscada interiorment

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FD3ZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb
bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, referència TH34X de
Benito Urban SLU (prototip especial per a MMAMB) o equivalent, col·locat amb morter ciment

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 
CAPITOL 07  SEGURETAT I SALUT

1 FA001001 ut Pressupost de seguretat i salut, aprox. 1,5% del PEM de projecte.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Obra 01 Pressupost

CAPITOL 01 TREBALLS PRÈVIS I DEMOLICIONS

1 F222AP99 m3 Realització de cales per a comprovació i localització de serveis, amb
enderroc de qualsevol tipus de paviment, excavació del terreny per
medis mecànics i manuals i rebliment i piconatge de terres procedents
de la pròpia excavació (P - 14)

183,32 1,000 183,32

2 GRJ11612 u Suministre i col.locació de protector d'escorça d'arbre durant l'execució
de les obres, d'1.50 m d'alçada mínima, de tub de PVC o corrugat. (P
- 72)

72,48 20,000 1.449,60

3 F219X014 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, mantenint
la base de formigó, a qualsevol 'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió (P - 7)

5,60 530,860 2.972,82

4 F2194JE1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 3)

14,46 11,260 162,82

5 F2192C03 ml Demolició de vorada amb rigola de formigó o granit col.locada sobre
formigó amb martell picador, càrrega i transport als magatzems
municipals, si les vorades estan en bon estat de conservació o a
l'abocador autoritzat i el cànon. (P - 1)

6,36 118,600 754,30

6 F219X012 m2 Demolició i arrencada de gual de peces de formigó prefabricades
sobre llosa de formigó amb mitjans mecànics i manuals, càrrega i
transport a l'abocador autoritzat i cànon. (P - 6)

7,64 20,880 159,52

7 F219CVFA m Tall en paviment de mescla bituminosa o formigó de 10 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 5)

4,58 708,200 3.243,56

8 F2194XF5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 4)

4,46 232,780 1.038,20

9 F2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió (P - 2)

6,33 104,550 661,80

10 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 10)

7,38 17,000 125,46

11 F21DJU02 m Demolició de pou de 100x100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 9)

12,93 1,000 12,93

12 F21D2102 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36
cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió (P - 8)

1,22 131,500 160,43

13 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió (P - 13)

7,28 103,869 756,17

14 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 15)

3,58 41,100 147,14

15 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 16)

2,31 70,950 163,89

16 F21YX006 u Arrencada de paviment de cautxú en interior d'escossells, amb mitjans
mecànics i manuals, càrrega i transport a l'abocador autoritzat i cànon.
(P - 12)

3,00 74,000 222,00

17 F21QCV05 u Retirada de pilona, panell informatiu i paperera, càrrega manual o
mecànica de l'equipament sobre camió o contenidor, transport a
magatzem municipal o aplec a l'obra i posterior recol·locació en la
ubicació original o lloc indicat per la DF. Inclou si escau l'enderroc de
daus de formigó, i la càrrega de la runa sobre camió o contenidor i el
seu transport. (P - 11)

6,63 59,000 391,17

18 FDK2X014 ut Recol·locació de tapa de registe fins a 50x50 cm o fins D 50cm. a nova
cota de paviment (P - 63)

28,30 14,000 396,20
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19 FDK2X015 ut Recol·locació de tapa de registe de 60x60 cm o superior i de D 60cm.
o superior, a nova cota de paviment (P - 64)

44,34 13,000 576,42

20 FBB1X019 u Desmuntatge de placa de senyal de trànsit de qualsevol mida, càrrega
sobre camió i transport a magatzem municipal o abocador (P - 44)

6,35 9,000 57,15

21 FBB1X021 u Arrencada de pal per senyal de trànsit, càrrega sobre camió i transport
a abocador (P - 45)

9,35 6,000 56,10

22 F2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 17)

5,77 129,838 749,17

23 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 19)

5,35 129,838 694,63

24 F2R5426A 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 - 18)

6,86 168,642 1.156,88

25 F2RAX022 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 20)

10,20 122,893 1.253,51

26 F2RAX023 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus bituminoses,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170302 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 21)

18,80 41,159 773,79

27 F2RAX024 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de ferro i acer,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170405 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 22)

21,30 4,590 97,77

TOTAL CAPITOL 01.01 18.416,75

Obra 01 Pressupost

CAPITOL 02 FERMS I PAVIMENTS

1 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat de 15 cm. de gruix a vorera i 20
cm. a calçada sota l'asfalt, connexions d'embornals, juntes, etc. (P -
24)

79,29 29,165 2.312,49

2 F971NM11 m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió, abocat des de camió i acabat
reglejat (P - 26)

85,72 21,969 1.883,18

3 F9655991 ml Vorada recta i corba de peces de formigó per a vorada, de15 x 25 cm,
model T-2 de radis de 3 a 7 m. i peça escaire per a les cantonades de
l'aparcament col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a
30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera 165 l. Les vorades corbes de les cantonades es
col.locaran deprimides, enrasades amb la rigola, per a formalitzar el
pas de vianats adaptat. (P - 25)

15,51 40,800 632,81

4 F974X016 ml Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l i rejuntada. El trobament amb tots els
imbornals es farà amb rigola de 30 cm tallada en diagonal. (P - 27)

10,42 362,000 3.772,04

5 F9E13204 m2 Subministre i col.locació de paviment de panot per a vorera gris de
20x20x4 cm, classe 1a, de 9 pastilles, tipus 2, col.locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland, per marcar els passos adaptats els col.locarà panot estriat de
4 ratlles i panot de tacs de 16 tacs (4x4), segons grafisme de plànols i
normativa. Es retacarà a la façana  (P - 32)

26,75 535,540 14.325,70

6 F9E1X012 m2 Subministre i col.locació de paviment de panot per a vorera gris de
20x20x8 cm, classe 1a, de 9 pastilles, tipus 2, col.locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland, per marcar els passos adaptats els col.locarà panot estriat de
4 ratlles i panot de tacs de 16 tacs (4x4), segons grafisme de plànols i

32,87 16,080 528,55
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normativa. Es retacarà a la façana  (P - 33)

7 F991X017 ut. Escosell tipus Fiol, o similar, de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb
4 peces de morter de ciment de 100x100x8 cm, amb un cantell rom,
rejuntades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra en formigonera
de 165 l i col.locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I, inclosa
excavació carrega sobre camió. Enrasat amb el paviment de panot. (P
- 30)

59,45 18,000 1.070,10

8 F99YX005 u Paviment drenant tipus Link-Stone mod. Ten, de ITSA o equivalent de
100x100 cm.format per malla de llambordins de formigó vibroprensat,
entrelligats amb vareta d'acer galvanitzat electrosoldada de 5 mm. de
diàmetre. Inclosa excavació manual de la caixa, geotèxtil drenant,
base de graves i reblert de junts amb ull de perdiu. Amb remat
perimetral de morter si es considera necessari i compactació del
paviment acabat. Totalment acabat segons instruccions del fabricant i
indicacions de la DF (P - 31)

145,00 81,000 11.745,00

9 F9H1X007 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada, incloent
desplaçament, muntatge i desmuntatge de maquinaria (P - 35)

104,00 140,696 14.632,38

10 F9H1X008 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermitja i granulat calcari, incloent
desplaçament, muntatge i desmuntatge de maquinaria (P - 36)

97,00 87,542 8.491,57

11 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 38)

0,55 2.344,915 1.289,70

12 F9H1X009 m2 Tractament superficial tricomponent en base a resines, tipus Augusta
COAT, color a definir per la DO, incloent desplaçament, muntatge i
desmuntatge de maquinaria (P - 37)

15,00 1.172,458 17.586,87

13 M219X010 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la
superficie fresada inclos desplaçament de maquinaria (P - 73)

1,15 721,050 829,21

14 F985X011 m Gual de vehicles en calçada de 120 cm d'amplada, amb 2 fileres de
peces prefabricades planes de formigó de 60x40 cm i rejuntat amb
morter. (P - 28)

200,15 22,900 4.583,44

15 F991X013 ut Reparació d'escossells existents, inclou la demolició manual del
paviment aixecat per les arrels dels arbres, de les peces fiol i de la
vorada T2, excavació i tall d'arrels, i reposició de les peces d'escossell
fiol, del paviment de panot i de la vorada T2 de la zona d'actuació. (P -
29)

290,00 5,000 1.450,00

16 F9E1X020 m2 Reparació puntual en vorera del paviment de panot amb subministre i
col.locació de panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, de 9 pastilles,
tipus 2, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland,inclosa la demolició de la
superficie a reparar i la càrrega sobre camió (P - 34)

37,16 66,000 2.452,56

TOTAL CAPITOL 01.02 87.585,60

Obra 01 Pressupost

CAPITOL 03 SANEJAMENT

1 FD7E0060 m Tub polietile PE 315 mm Doble capa
Tub polietilè PE-100 per a sanejament de diàmetre exterior 315 mm
de dobre paret, de cara exterior de paret estructurada alaveolar i cara
interior de paret llisa, tipus Polieco o similar, rigidesa circunferencial,
SN > 0,04 Kg/cm2, segons norma CEN TC 155, suministrament en
tubs de longitud maxima 6 metres. inclou la junta (maneguet
femella-femella) de polietilè i cautxú entre tubs, filferro de lligat a la
solera, tallat del tub on calgui i inspecció amb càmara de video.
Suministrament i col·locació. (unitat de mesura: metre lineal), inclòs
formigó de resistència 200Kg/cm2, consistència tova, i tamany d'àrid

58,87 55,000 3.237,85

EUR
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inferior a 12mm per a solera, laterals, i cobriment de les canonades,
abocat amb dúmper o carretò i part proporcinal de colzes, maneguets,
entroncament i connexions entre totes les xarxes primàries i
secundàries, mitjançant el tall en forma oblicua i rejuntat amb Sikadur i
formigonat.
(P - 57)

2 FD7EX060 m Tub polietile PE 400 mm Doble capa
Tub polietilè PE-100 per a sanejament de diàmetre exterior 400 mm
de dobre paret, de cara exterior de paret estructurada alaveolar i cara
interior de paret llisa, tipus Polieco o similar, rigidesa circunferencial,
SN > 0,04 Kg/cm2, segons norma CEN TC 155, suministrament en
tubs de longitud maxima 6 metres. inclou la junta (maneguet
femella-femella) de polietilè i cautxú entre tubs, filferro de lligat a la
solera, tallat del tub on calgui i inspecció amb càmara de video.
Suministrament i col·locació. (unitat de mesura: metre lineal), inclòs
formigó de resistència 200Kg/cm2, consistència tova, i tamany d'àrid
inferior a 12mm per a solera, laterals, i cobriment de les canonades,
abocat amb dúmper o carretò i part proporcinal de colzes, maneguets,
entroncament i connexions entre totes les xarxes primàries i
secundàries, mitjançant el tall en forma oblicua i rejuntat amb Sikadur i
formigonat. (P - 58)

81,77 65,000 5.315,05

3 FDB17450 u Solera de formigó HM 35/P/20/I+Qc de 15 cm de gruix i planta
d'1.20x1.20 m (P - 59)

49,41 3,000 148,23

4 FDD26529 m Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, graons amb recobriment de
polipropilé, amb connexions i estanc. Inclous l'excavació de terres i el
transport de runes a l'abocador autoritzat i el cànon. (P - 60)

298,44 6,600 1.969,70

5 FDDZCVD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil marc no aparent model SOLO7SC de
Norinco o equivalent per a pou de registre i tapa rodona, pas lliure de
700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, amb
inscripció Ajuntament de Cornellà de Llobregat, escut i Clavegueram,
col·locat amb morter (P - 61)

286,51 5,000 1.432,55

6 FD5J5258X ut Suministre i col.locació d'embornal de fundició, model Delta SF570 de
la casa Fundició Ductil Benito o equivalent, de dimensions
570x305x570 mm, amb tapa abatible, conectat a la xarxa general
existent, amb tub de polietilè de 200 mm i part proporcinal de colzes,
maneguets, entroncament, rejuntat amb Sikadur i formigonat. Inclosa
l'excavació, la retirada de les terres, la reposició, la càrrega i el
transport a l'abocador autoritzat, el cànon, les connexions i el reblert
d'aquesta amb formigó. (P - 56)

215,00 19,000 4.085,00

7 GFACCV07 u Connexió embornal format per tub de PE Ø200, maniguet de reducció
de PVC per a passar de 315 mm de DN a 200 mm de DN, de 10 bar
de pressió nominal, amb dues unions encolades. (P - 71)

122,57 24,000 2.941,68

8 FD5JCV05 u Connexió embornals i escomeses a col·lector o pou., Inclou p.p.
d'accessoris (P - 55)

68,30 24,000 1.639,20

9 F31521G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió (P - 23)

69,79 69,643 4.860,38

TOTAL CAPITOL 01.03 25.629,64

Obra 01 Pressupost

CAPITOL 04 MOBILIARI URBÀ

1 Z25 ut Suministre i col.locació de protector d'escorça d'arbres existents durant
l'execució de les obres, de 1'50 m d'alçada mínima, de tub de PVC o
corrugat o taulons de fusta. (P - 74)

30,00 40,000 1.200,00

2 FQ213112 ut Paperera de la casa Fundición Ductil Benito o equivalent, model
PA600M, ancorada amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm o amb
cargols i tacs al paviment, tipus homologat per l'Ajuntament. (P - 68)

104,10 5,000 520,50

EUR



Pacificació del carrer Bonestar entre el carrer Florida i el carrer Anoia

PRESSUPOST Pàg.: 5

3 FQ13X001 u Cadira de bloc de formigó model Circle Puff de Breinco o similar, de
color basalt, acabat llis, de D60 x50 cm, ancorada al paviment amb
perns M16x140 mitjançant forat al paviment de D30mm x 150 mm.
reomplert amb morter o resina. (P - 65)

383,00 11,000 4.213,00

4 FQ13X002 u Cadira de bloc de formigó model Circle Puff de Breinco o similar, de
color basalt, acabat llis, de D45 x45 cm, ancorada al paviment amb
perns M16x140 mitjançant forat al paviment de D30mm x 150 mm.
reomplert amb morter o resina. (P - 66)

249,00 15,000 3.735,00

5 FQ13X003 u Cadira de bloc de formigó model Square Puff de Breinco o similar, de
color basalt, acabat llis, de 45 x 45 x 45 cm, ancorada al paviment amb
perns M16x140 mitjançant forat al paviment de D30mm x 150 mm.
reomplert amb morter o resina. (P - 67)

256,00 1,000 256,00

TOTAL CAPITOL 01.04 9.924,50

Obra 01 Pressupost

CAPITOL 05 SENYALITZACIÓ

1 FBI2ZAA4 ut Pintura sobre el paviment davant de cada gual de vehicles (dues
escaires i un tram intermitent de 10 cm. d'amplada), zona de càrrega i
descàrrega i reserves d'aparcament per a persones amb mobilitat
reduïda, amb pintura de color groc, d'acord amb l'ordenança municipal.
(P - 52)

57,25 6,000 343,50

2 FBA27012 ml Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm., amb
pintura de dos components antilliscant, amb màquina d'accionament
manual, color d'acabat blanc. Inclòs p.p. de preparació de la base,
neteja, replanteig i protecció dels elements circundants. Qualitat
recomenada per a pasos de vianants a la ciutat. Segons UNE
135-200-2 EX i PG 3 art. 278. Ut d'obra totalment acabada. (P - 40)

3,25 18,000 58,50

3 FBABUV13 u Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 15 m, de zona reservada per
a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de
15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una
dosificació mínima de 720 g/m2 i amb el premarcatge inclós (P - 41)

59,98 2,000 119,96

4 FBB12252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament (P - 42)

71,85 7,000 502,95

5 FBB3B520 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de
40x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada al
senyal (P - 48)

44,65 4,000 178,60

6 FBB2B401 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 40x60
cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament (P - 46)

60,69 3,000 182,07

7 FBB2B501 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90
cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament (P - 47)

101,18 3,000 303,54

8 FBB1B351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm
de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament (P - 43)

71,81 4,000 287,24

9 FBBZCV10 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat estriat de 60 mm de diàmetre
color cava de la marca Girod o equivalent, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 50)

25,11 26,400 662,90

10 FBBZXV10 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat estriat de 76 mm de diàmetre
color cava de la marca Girod o equivalent, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 51)

30,09 3,300 99,30

11 FBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport
de senyals de trànsit de 76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó
amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau (P - 49)

97,76 9,000 879,84

EUR
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12 FQ44PC34 u Pilona flexible fixa model X-last Gorge Premium o equivalent, a
aprovar per la DF, de composite polimèric amb nanopartícules
reforçant, d'alçària 1100 mm, amb escut impres Municipal, col·locada
encastada.  (P - 69)

96,48 39,000 3.762,72

13 FQ44X018 u Pilona flexible extraible model A-flex o equivalent, a aprovar per la DF,
de composite polimèric amb nanopartícules reforçant, d'alçària 1100
mm, amb escut impres Municipal, col·locada amb base extraible de
plàstic, amb clau (P - 70)

115,99 8,000 927,92

TOTAL CAPITOL 01.05 8.309,04

Obra 01 Pressupost

CAPITOL 06 INSTAL·LACIONS

1 FDG52437 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm
amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 62)

12,57 12,000 150,84

2 FD352542 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret
de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10 i
formació de mitja canya, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
lliscada interiorment (P - 53)

76,96 4,000 307,84

3 FD3ZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de
415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment específic per a
peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, referència
TH34X de Benito Urban SLU (prototip especial per a MMAMB) o
equivalent, col·locat amb morter ciment (P - 54)

60,37 4,000 241,48

TOTAL CAPITOL 01.06 700,16

Obra 01 Pressupost

CAPITOL 07 SEGURETAT I SALUT

1 FA001001 ut Pressupost de seguretat i salut, aprox. 1,5% del PEM de projecte. (P -
39)

2.200,00 1,000 2.200,00

TOTAL CAPITOL 01.07 2.200,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPITOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPITOL 01.01  TREBALLS PRÈVIS I DEMOLICIONS 18.416,75

CAPITOL 01.02  FERMS I PAVIMENTS 87.585,60

CAPITOL 01.03 SANEJAMENT 25.629,64

CAPITOL 01.04  MOBILIARI URBÀ 9.924,50

CAPITOL 01.05  SENYALITZACIÓ 8.309,04

CAPITOL 01.06  INSTAL·LACIONS 700,16

CAPITOL 01.07  SEGURETAT I SALUT 2.200,00

Obra 01 Pressupost 152.765,69

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
152.765,69

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 152.765,69

152.765,69

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 152.765,69

6 % Benefici industrial SOBRE 152.765,69........................................................................ 9.165,94

13 % Despeses generals d´obra SOBRE 152.765,69......................................................... 19.859,54

Subtotal 181.791,17

21 % IVA SOBRE 181.791,17............................................................................................. 38.176,15

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 219.967,32

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS DINOU MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS )

Cornellà de Llobregat, juny de 2021

L´Arquitecta                        L´Arquitecte Tècnic

Maria del Mar Solà             Oscar de Pastors Solà

Vist-i-plau
Coordinadora Unitat de Projectes

Emma Muñoz Serrano



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRES DE PREUS 
 

 

 

  



Pacificació del carrer Bonestar entre el carrer Florida i el carrer Anoia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 F2192C03 ml Demolició de vorada amb rigola de formigó o granit col.locada sobre formigó amb martell
picador, càrrega i transport als magatzems municipals, si les vorades estan en bon estat de
conservació o a l'abocador autoritzat i el cànon.

6,36 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-2 F2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

6,33 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-3 F2194JE1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

14,46 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-4 F2194XF5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,46 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-5 F219CVFA m Tall en paviment de mescla bituminosa o formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

4,58 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-6 F219X012 m2 Demolició i arrencada de gual de peces de formigó prefabricades sobre llosa de formigó amb
mitjans mecànics i manuals, càrrega i transport a l'abocador autoritzat i cànon.

7,64 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-7 F219X014 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, mantenint la base de formigó, a
qualsevol 'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

5,60 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-8 F21D2102 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó
vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

1,22 €

(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-9 F21DJU02 m Demolició de pou de 100x100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

12,93 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-10 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

7,38 €

(SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-11 F21QCV05 u Retirada de pilona, panell informatiu i paperera, càrrega manual o mecànica de l'equipament
sobre camió o contenidor, transport a magatzem municipal o aplec a l'obra i posterior
recol·locació en la ubicació original o lloc indicat per la DF. Inclou si escau l'enderroc de daus
de formigó, i la càrrega de la runa sobre camió o contenidor i el seu transport.

6,63 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-12 F21YX006 u Arrencada de paviment de cautxú en interior d'escossells, amb mitjans mecànics i manuals,
càrrega i transport a l'abocador autoritzat i cànon.

3,00 €

(TRES EUROS)

P-13 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

7,28 €

(SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-14 F222AP99 m3 Realització de cales per a comprovació i localització de serveis, amb enderroc de qualsevol
tipus de paviment, excavació del terreny per medis mecànics i manuals i rebliment i piconatge
de terres procedents de la pròpia excavació

183,32 €

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-15 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 3,58 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-16 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM

2,31 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-17 F2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

5,77 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-18 F2R5426A 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

6,86 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-19 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

5,35 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-20 F2RAX022 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

10,20 €

(DEU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-21 F2RAX023 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus bituminoses, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170302 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

18,80 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-22 F2RAX024 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de ferro i acer, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170405 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

21,30 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-23 F31521G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

69,79 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-24 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat de 15 cm. de gruix a
vorera i 20 cm. a calçada sota l'asfalt,  connexions d'embornals, juntes,  etc.

79,29 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-25 F9655991 ml Vorada recta i corba de peces de formigó per a vorada, de15 x 25 cm, model T-2 de radis de
3 a 7 m. i peça escaire per a les cantonades de l'aparcament col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera 165 l. Les vorades corbes de les cantonades es col.locaran
deprimides, enrasades amb la rigola, per a formalitzar el pas de vianats adaptat.

15,51 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)



Pacificació del carrer Bonestar entre el carrer Florida i el carrer Anoia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

P-26 F971NM11 m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió, abocat des de camió i acabat reglejat

85,72 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-27 F974X016 ml Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i rejuntada.
El trobament amb tots els imbornals es farà amb rigola de 30 cm tallada en diagonal.

10,42 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-28 F985X011 m Gual de vehicles en calçada de 120 cm d'amplada, amb 2 fileres de peces prefabricades
planes de formigó de 60x40 cm i rejuntat amb morter.

200,15 €

(DOS-CENTS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-29 F991X013 ut Reparació d'escossells existents, inclou la demolició manual del paviment aixecat per les
arrels dels arbres, de les peces fiol i de la vorada T2, excavació i tall d'arrels, i reposició de
les peces d'escossell fiol, del paviment de panot i de la vorada T2 de la zona d'actuació.

290,00 €

(DOS-CENTS NORANTA EUROS)

P-30 F991X017 ut. Escosell tipus Fiol, o similar, de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de
ciment de 100x100x8 cm, amb un cantell rom, rejuntades amb morter de ciment 1:4, elaborat
a l'obra en formigonera de 165 l i col.locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I, inclosa
excavació carrega sobre camió. Enrasat amb el paviment de panot.

59,45 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-31 F99YX005 u Paviment drenant tipus Link-Stone mod. Ten, de ITSA o equivalent de 100x100 cm.format per
malla de llambordins de formigó vibroprensat, entrelligats amb vareta d'acer galvanitzat
electrosoldada de 5 mm. de diàmetre. Inclosa excavació manual de la caixa, geotèxtil
drenant, base de graves i reblert de junts amb ull de perdiu. Amb remat perimetral de morter
si es considera necessari i compactació del paviment acabat. Totalment acabat segons
instruccions del fabricant i indicacions de la DF

145,00 €

(CENT QUARANTA-CINC EUROS)

P-32 F9E13204 m2 Subministre i col.locació de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
de 9 pastilles, tipus 2, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland, per marcar els passos adaptats els col.locarà panot estriat de 4
ratlles i panot de tacs de 16 tacs (4x4), segons grafisme de plànols i normativa. Es retacarà a
la façana

26,75 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-33 F9E1X012 m2 Subministre i col.locació de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a,
de 9 pastilles, tipus 2, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland, per marcar els passos adaptats els col.locarà panot estriat de 4
ratlles i panot de tacs de 16 tacs (4x4), segons grafisme de plànols i normativa. Es retacarà a
la façana

32,87 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-34 F9E1X020 m2 Reparació puntual en vorera del paviment de panot amb subministre i col.locació de panot
gris de 20x20x4 cm, classe 1a, de 9 pastilles, tipus 2, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland,inclosa la demolició de la
superficie a reparar i la càrrega sobre camió

37,16 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-35 F9H1X007 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada, incloent desplaçament, muntatge i desmuntatge de maquinaria

104,00 €

(CENT QUATRE EUROS)
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P-36 F9H1X008 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermitja i granulat calcari,
incloent desplaçament, muntatge i desmuntatge de maquinaria

97,00 €

(NORANTA-SET EUROS)

P-37 F9H1X009 m2 Tractament superficial tricomponent en base a resines, tipus Augusta COAT, color a definir
per la DO, incloent desplaçament, muntatge i desmuntatge de maquinaria

15,00 €

(QUINZE EUROS)

P-38 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1
kg/m2

0,55 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-39 FA001001 ut Pressupost de seguretat i salut, aprox. 1,5% del PEM de projecte. 2.200,00 €

(DOS MIL DOS-CENTS EUROS)

P-40 FBA27012 ml Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm., amb pintura de dos
components antilliscant, amb màquina d'accionament manual, color d'acabat blanc. Inclòs
p.p. de preparació de la base, neteja, replanteig i protecció dels elements circundants.
Qualitat recomenada per a pasos de vianants a la ciutat. Segons UNE 135-200-2 EX i PG 3
art. 278. Ut d'obra totalment acabada.

3,25 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-41 FBABUV13 u Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 15 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega
o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura
acrílica amb una dosificació mínima de 720 g/m2 i amb el premarcatge inclós

59,98 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-42 FBB12252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

71,85 €

(SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-43 FBB1B351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

71,81 €

(SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-44 FBB1X019 u Desmuntatge de placa de senyal de trànsit de qualsevol mida, càrrega sobre camió i transport
a magatzem municipal o abocador

6,35 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-45 FBB1X021 u Arrencada de pal per senyal de trànsit, càrrega sobre camió i transport a abocador 9,35 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-46 FBB2B401 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 40x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

60,69 €

(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-47 FBB2B501 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

101,18 €

(CENT UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-48 FBB3B520 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40x20 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada al senyal

44,65 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-49 FBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

97,76 €

(NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-50 FBBZCV10 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat estriat de 60 mm de diàmetre color cava de la marca
Girod o equivalent, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

25,11 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-51 FBBZXV10 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat estriat de 76 mm de diàmetre color cava de la marca
Girod o equivalent, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

30,09 €

(TRENTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-52 FBI2ZAA4 ut Pintura sobre el paviment davant de cada gual de vehicles (dues escaires i un tram
intermitent de 10 cm. d'amplada), zona de càrrega i descàrrega i reserves d'aparcament per a
persones amb mobilitat reduïda, amb pintura de color groc, d'acord amb l'ordenança
municipal.

57,25 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-53 FD352542 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de
29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10 i formació de mitja canya, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment

76,96 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-54 FD3ZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 415x415x43 mm i de 25 kg
de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de
gruix, referència TH34X de Benito Urban SLU (prototip especial per a MMAMB) o equivalent,
col·locat amb morter ciment

60,37 €

(SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-55 FD5JCV05 u Connexió embornals  i escomeses a col·lector o pou., Inclou p.p. d'accessoris 68,30 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-56 FD5J5258X ut Suministre i col.locació d'embornal de fundició, model Delta SF570 de la casa Fundició Ductil
Benito o equivalent, de dimensions 570x305x570 mm, amb tapa abatible, conectat a la xarxa
general existent, amb tub de polietilè de 200 mm i part proporcinal de colzes, maneguets,
entroncament, rejuntat amb Sikadur i formigonat. Inclosa l'excavació, la retirada de les terres,
la reposició, la càrrega i el transport a l'abocador autoritzat, el cànon, les connexions i el
reblert d'aquesta amb formigó.

215,00 €

(DOS-CENTS QUINZE EUROS)

P-57 FD7E0060 m Tub polietile PE 315 mm Doble capa
Tub polietilè PE-100 per a sanejament de diàmetre exterior 315 mm de dobre paret, de cara
exterior de paret estructurada alaveolar i cara interior de paret llisa, tipus Polieco o similar,
rigidesa circunferencial, SN > 0,04 Kg/cm2, segons norma CEN TC 155, suministrament en
tubs de longitud maxima 6 metres. inclou la junta (maneguet femella-femella) de polietilè i
cautxú entre tubs, filferro de lligat a la solera, tallat del tub on calgui i inspecció amb càmara
de video. Suministrament i col·locació. (unitat de mesura: metre lineal), inclòs formigó de
resistència 200Kg/cm2, consistència tova, i tamany d'àrid inferior a 12mm per a solera,
laterals, i cobriment de les canonades, abocat amb dúmper o carretò i part proporcinal de
colzes, maneguets, entroncament i connexions entre totes les xarxes primàries i secundàries,
mitjançant el tall en forma oblicua i rejuntat amb Sikadur i formigonat.

58,87 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-58 FD7EX060 m Tub polietile PE 400 mm Doble capa
Tub polietilè PE-100 per a sanejament de diàmetre exterior 400 mm de dobre paret, de cara
exterior de paret estructurada alaveolar i cara interior de paret llisa, tipus Polieco o similar,
rigidesa circunferencial, SN > 0,04 Kg/cm2, segons norma CEN TC 155, suministrament en
tubs de longitud maxima 6 metres. inclou la junta (maneguet femella-femella) de polietilè i
cautxú entre tubs, filferro de lligat a la solera, tallat del tub on calgui i inspecció amb càmara

81,77 €
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de video. Suministrament i col·locació. (unitat de mesura: metre lineal), inclòs formigó de
resistència 200Kg/cm2, consistència tova, i tamany d'àrid inferior a 12mm per a solera,
laterals, i cobriment de les canonades, abocat amb dúmper o carretò i part proporcinal de
colzes, maneguets, entroncament i connexions entre totes les xarxes primàries i secundàries,
mitjançant el tall en forma oblicua i rejuntat amb Sikadur i formigonat.
(VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-59 FDB17450 u Solera de formigó HM 35/P/20/I+Qc  de 15 cm de gruix i planta d'1.20x1.20 m 49,41 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-60 FDD26529 m Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, graons amb
recobriment de polipropilé, amb connexions i estanc. Inclous l'excavació de terres i el
transport de runes a l'abocador autoritzat i el cànon.

298,44 €

(DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-61 FDDZCVD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil marc no aparent model SOLO7SC de Norinco o equivalent
per a pou de registre i tapa rodona, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, amb inscripció Ajuntament de Cornellà de Llobregat, escut i
Clavegueram, col·locat amb morter

286,51 €

(DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-62 FDG52437 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

12,57 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-63 FDK2X014 ut Recol·locació de tapa de registe fins a 50x50 cm o fins D 50cm. a nova cota de paviment 28,30 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-64 FDK2X015 ut Recol·locació de tapa de registe de 60x60 cm o superior i de D 60cm. o superior, a nova cota
de paviment

44,34 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-65 FQ13X001 u Cadira de bloc de formigó model Circle Puff de Breinco o similar, de color basalt, acabat llis,
de D60 x50 cm, ancorada al paviment amb perns M16x140 mitjançant forat al paviment de
D30mm x 150 mm. reomplert amb morter o resina.

383,00 €

(TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS)

P-66 FQ13X002 u Cadira de bloc de formigó model Circle Puff de Breinco o similar, de color basalt, acabat llis,
de D45 x45 cm, ancorada al paviment amb perns M16x140 mitjançant forat al paviment de
D30mm x 150 mm. reomplert amb morter o resina.

249,00 €

(DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS)

P-67 FQ13X003 u Cadira de bloc de formigó model Square Puff de Breinco o similar, de color basalt, acabat llis,
de 45 x 45 x 45 cm, ancorada al paviment amb perns M16x140 mitjançant forat al paviment
de D30mm x 150 mm. reomplert amb morter o resina.

256,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS)

P-68 FQ213112 ut Paperera de la casa Fundición Ductil Benito o equivalent, model PA600M, ancorada amb dos
daus de formigó de 30x30x30 cm o amb cargols i tacs al paviment, tipus homologat per
l'Ajuntament.

104,10 €

(CENT QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-69 FQ44PC34 u Pilona flexible fixa model X-last Gorge Premium o equivalent, a aprovar per la DF, de
composite polimèric amb nanopartícules reforçant, d'alçària 1100 mm, amb escut impres
Municipal, col·locada encastada.

96,48 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-70 FQ44X018 u Pilona flexible extraible model A-flex o equivalent, a aprovar per la DF, de composite
polimèric amb nanopartícules reforçant, d'alçària 1100 mm, amb escut impres Municipal,
col·locada amb base extraible de plàstic, amb clau

115,99 €

(CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-71 GFACCV07 u Connexió embornal format per tub de PE Ø200, maniguet de reducció de PVC per a passar
de 315 mm de DN a 200 mm de DN, de 10 bar de pressió nominal, amb dues unions
encolades.

122,57 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-72 GRJ11612 u Suministre i col.locació de protector d'escorça d'arbre durant l'execució de les obres, d'1.50 m
d'alçada mínima, de tub de PVC o corrugat.

72,48 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-73 M219X010 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i
escombrat i neteja de la superficie fresada inclos desplaçament de maquinaria

1,15 €

(UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-74 Z25 ut Suministre i col.locació de protector d'escorça d'arbres existents durant l'execució de les
obres, de 1'50 m d'alçada mínima, de tub de PVC o corrugat o taulons de fusta.

30,00 €

(TRENTA EUROS)

Cornellà de Llobregat, juny de 2021

L´Arquitecta                        L´Arquitecte Tècnic

Maria del Mar Solà             Oscar de Pastors Solà

Vist-i-plau
Coordinadora Unitat de Projectes

Emma Muñoz Serrano
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E2232413 m3 Excavació de recalçats, de fondària com a màxim 2,5 m, en terreny compacte, amb mitjans
manuals i amb les terres deixades a la vora

109,05 €

Altres conceptes 109,05000 €

F219AP05 m3 Demolició de paviment de formigó en rampes, amb mitjans mecànics, càrrega i transport de
runes i canon d'abocament

42,49 €

B2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa 11,50927 €

Altres conceptes 30,98073 €

F222U020 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics,
amb terres deixades a la vora o càrrega a camió

7,29 €

Altres conceptes 7,29000 €

F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb compactació del 95% PM (no inclou el material) 7,53 €

Altres conceptes 7,53000 €

P-1 F2192C03 ml Demolició de vorada amb rigola de formigó o granit col.locada sobre formigó amb martell
picador, càrrega i transport als magatzems municipals, si les vorades estan en bon estat de
conservació o a l'abocador autoritzat i el cànon.

6,36 €

Altres conceptes 6,36000 €

P-2 F2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

6,33 €

Altres conceptes 6,33000 €

P-3 F2194JE1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

14,46 €

Altres conceptes 14,46000 €

P-4 F2194XF5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,46 €

Altres conceptes 4,46000 €

P-5 F219CVFA m Tall en paviment de mescla bituminosa o formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

4,58 €

Altres conceptes 4,58000 €

P-6 F219X012 m2 Demolició i arrencada de gual de peces de formigó prefabricades sobre llosa de formigó amb
mitjans mecànics i manuals, càrrega i transport a l'abocador autoritzat i cànon.

7,64 €

Sense descomposició 7,64000 €

P-7 F219X014 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, mantenint la base de formigó, a
qualsevol 'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

5,60 €

Altres conceptes 5,60000 €

P-8 F21D2102 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó
vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

1,22 €

Altres conceptes 1,22000 €

P-9 F21DJU02 m Demolició de pou de 100x100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

12,93 €

Altres conceptes 12,93000 €

P-10 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

7,38 €

Altres conceptes 7,38000 €

P-11 F21QCV05 u Retirada de pilona, panell informatiu i paperera, càrrega manual o mecànica de l'equipament
sobre camió o contenidor, transport a magatzem municipal o aplec a l'obra i posterior
recol·locació en la ubicació original o lloc indicat per la DF. Inclou si escau l'enderroc de daus

6,63 €
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de formigó, i la càrrega de la runa sobre camió o contenidor i el seu transport.
Altres conceptes 6,63000 €

P-12 F21YX006 u Arrencada de paviment de cautxú en interior d'escossells, amb mitjans mecànics i manuals,
càrrega i transport a l'abocador autoritzat i cànon.

3,00 €

Sense descomposició 3,00000 €

P-13 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

7,28 €

Altres conceptes 7,28000 €

P-14 F222AP99 m3 Realització de cales per a comprovació i localització de serveis, amb enderroc de qualsevol
tipus de paviment, excavació del terreny per medis mecànics i manuals i rebliment i piconatge
de terres procedents de la pròpia excavació

183,32 €

Altres conceptes 183,32000 €

P-15 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 3,58 €

Altres conceptes 3,58000 €

P-16 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM

2,31 €

Altres conceptes 2,31000 €

P-17 F2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

5,77 €

Altres conceptes 5,77000 €

P-18 F2R5426A 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

6,86 €

Altres conceptes 6,86000 €

P-19 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

5,35 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

5,35000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-20 F2RAX022 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

10,20 €

Sense descomposició 10,20000 €

P-21 F2RAX023 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus bituminoses, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170302 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

18,80 €

Sense descomposició 18,80000 €

P-22 F2RAX024 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de ferro i acer, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170405 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

21,30 €

Sense descomposició 21,30000 €

P-23 F31521G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

69,79 €

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

65,50500 €
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Altres conceptes 4,28500 €

P-24 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat de 15 cm. de gruix a
vorera i 20 cm. a calçada sota l'asfalt,  connexions d'embornals, juntes,  etc.

79,29 €

B0641050 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

61,68826 €

Altres conceptes 17,60174 €

P-25 F9655991 ml Vorada recta i corba de peces de formigó per a vorada, de15 x 25 cm, model T-2 de radis de
3 a 7 m. i peça escaire per a les cantonades de l'aparcament col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera 165 l. Les vorades corbes de les cantonades es col.locaran
deprimides, enrasades amb la rigola, per a formalitzar el pas de vianats adaptat.

15,51 €

B9651990 m Peça recta de formigó, per a vorada, de 22x30 cm 3,87684 €

Altres conceptes 11,63316 €

P-26 F971NM11 m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió, abocat des de camió i acabat reglejat

85,72 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

71,57700 €

Altres conceptes 14,14300 €

P-27 F974X016 ml Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i rejuntada.
El trobament amb tots els imbornals es farà amb rigola de 30 cm tallada en diagonal.

10,42 €

B97422E1 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 4,39375 €

B051E101 kg Ciment pòrtland blanc compost BL II/22,5, en sacs 0,15507 €

Altres conceptes 5,87118 €

P-28 F985X011 m Gual de vehicles en calçada de 120 cm d'amplada, amb 2 fileres de peces prefabricades
planes de formigó de 60x40 cm i rejuntat amb morter.

200,15 €

B985V025 m Peces per a gual de vehicles de 60 cm d'amplària amb peces prefabricades planes de
formigó de 60x40 cm i amb part proporcional de peces especials extremes

144,76000 €

Altres conceptes 55,39000 €

P-29 F991X013 ut Reparació d'escossells existents, inclou la demolició manual del paviment aixecat per les
arrels dels arbres, de les peces fiol i de la vorada T2, excavació i tall d'arrels, i reposició de
les peces d'escossell fiol, del paviment de panot i de la vorada T2 de la zona d'actuació.

290,00 €

Sense descomposició 290,00000 €

P-30 F991X017 ut. Escosell tipus Fiol, o similar, de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de
ciment de 100x100x8 cm, amb un cantell rom, rejuntades amb morter de ciment 1:4, elaborat
a l'obra en formigonera de 165 l i col.locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I, inclosa
excavació carrega sobre camió. Enrasat amb el paviment de panot.

59,45 €

B0641070 m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

6,80898 €

B9912A30 m Peces de morter de ciment, per a escossells, de 100x20x8 cm, amb un cantell rom 34,04108 €

Altres conceptes 18,59994 €

P-31 F99YX005 u Paviment drenant tipus Link-Stone mod. Ten, de ITSA o equivalent de 100x100 cm.format per
malla de llambordins de formigó vibroprensat, entrelligats amb vareta d'acer galvanitzat
electrosoldada de 5 mm. de diàmetre. Inclosa excavació manual de la caixa, geotèxtil
drenant, base de graves i reblert de junts amb ull de perdiu. Amb remat perimetral de morter
si es considera necessari i compactació del paviment acabat. Totalment acabat segons
instruccions del fabricant i indicacions de la DF

145,00 €

Sense descomposició 145,00000 €
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P-32 F9E13204 m2 Subministre i col.locació de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
de 9 pastilles, tipus 2, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland, per marcar els passos adaptats els col.locarà panot estriat de 4
ratlles i panot de tacs de 16 tacs (4x4), segons grafisme de plànols i normativa. Es retacarà a
la façana

26,75 €

B0514301 kg Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacs 0,26583 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, tipus 2 9,43500 €

B0111000 l Aigua 0,00660 €

Altres conceptes 17,04257 €

P-33 F9E1X012 m2 Subministre i col.locació de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a,
de 9 pastilles, tipus 2, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland, per marcar els passos adaptats els col.locarà panot estriat de 4
ratlles i panot de tacs de 16 tacs (4x4), segons grafisme de plànols i normativa. Es retacarà a
la façana

32,87 €

B9E1CV02 m2 Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt 10,20000 €

B0111000 l Aigua 0,00132 €

B0514301 kg Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacs 0,26583 €

Altres conceptes 22,40285 €

P-34 F9E1X020 m2 Reparació puntual en vorera del paviment de panot amb subministre i col.locació de panot
gris de 20x20x4 cm, classe 1a, de 9 pastilles, tipus 2, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland,inclosa la demolició de la
superficie a reparar i la càrrega sobre camió

37,16 €

B0111000 l Aigua 0,00660 €

B0514301 kg Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacs 0,26583 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, tipus 2 9,43500 €

Altres conceptes 27,45257 €

P-35 F9H1X007 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada, incloent desplaçament, muntatge i desmuntatge de maquinaria

104,00 €

Sense descomposició 104,00000 €

P-36 F9H1X008 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermitja i granulat calcari,
incloent desplaçament, muntatge i desmuntatge de maquinaria

97,00 €

Sense descomposició 97,00000 €

P-37 F9H1X009 m2 Tractament superficial tricomponent en base a resines, tipus Augusta COAT, color a definir
per la DO, incloent desplaçament, muntatge i desmuntatge de maquinaria

15,00 €

Sense descomposició 15,00000 €

P-38 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1
kg/m2

0,55 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,24000 €

Altres conceptes 0,31000 €

P-39 FA001001 ut Pressupost de seguretat i salut, aprox. 1,5% del PEM de projecte. 2.200,00 €

Sense descomposició 2.200,00000 €

P-40 FBA27012 ml Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm., amb pintura de dos
components antilliscant, amb màquina d'accionament manual, color d'acabat blanc. Inclòs
p.p. de preparació de la base, neteja, replanteig i protecció dels elements circundants.
Qualitat recomenada per a pasos de vianants a la ciutat. Segons UNE 135-200-2 EX i PG 3
art. 278. Ut d'obra totalment acabada.

3,25 €
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BBA14100 kg Pintura per a marques vials, dos components, blanca 2,38170 €

Altres conceptes 0,86830 €

P-41 FBABUV13 u Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 15 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega
o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura
acrílica amb una dosificació mínima de 720 g/m2 i amb el premarcatge inclós

59,98 €

BBA1CV00 kg Pintura per a marques vials, dos components, color 17,98746 €

Altres conceptes 41,99254 €

P-42 FBB12252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

71,85 €

BBM1260B u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1

57,21000 €

Altres conceptes 14,64000 €

P-43 FBB1B351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

71,81 €

BBM1360B u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1

57,17000 €

Altres conceptes 14,64000 €

P-44 FBB1X019 u Desmuntatge de placa de senyal de trànsit de qualsevol mida, càrrega sobre camió i transport
a magatzem municipal o abocador

6,35 €

Altres conceptes 6,35000 €

P-45 FBB1X021 u Arrencada de pal per senyal de trànsit, càrrega sobre camió i transport a abocador 9,35 €

Altres conceptes 9,35000 €

P-46 FBB2B401 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 40x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

60,69 €

BBM1ADAB u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 40x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

53,65000 €

Altres conceptes 7,04000 €

P-47 FBB2B501 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

101,18 €

BBM1AHDB u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

92,47000 €

Altres conceptes 8,71000 €

P-48 FBB3B520 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40x20 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada al senyal

44,65 €

BBM1ED5B u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40x20 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1

38,79000 €

Altres conceptes 5,86000 €

P-49 FBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

97,76 €

BBMZ5610 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
76 mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

70,00000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

9,76050 €

Altres conceptes 17,99950 €

P-50 FBBZCV10 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat estriat de 60 mm de diàmetre color cava de la marca
Girod o equivalent, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

25,11 €
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BBMZCV10 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre color cava, per a suport de
senyals de trànsit

23,29000 €

Altres conceptes 1,82000 €

P-51 FBBZXV10 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat estriat de 76 mm de diàmetre color cava de la marca
Girod o equivalent, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

30,09 €

BBMZXV10 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre color cava, per a suport de
senyals de trànsit

28,29000 €

Altres conceptes 1,80000 €

P-52 FBI2ZAA4 ut Pintura sobre el paviment davant de cada gual de vehicles (dues escaires i un tram
intermitent de 10 cm. d'amplada), zona de càrrega i descàrrega i reserves d'aparcament per a
persones amb mobilitat reduïda, amb pintura de color groc, d'acord amb l'ordenança
municipal.

57,25 €

Sense descomposició 57,25000 €

P-53 FD352542 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de
29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10 i formació de mitja canya, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment

76,96 €

B0111000 l Aigua 0,00000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,20660 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 7,55403 €

B0F95530 u Encadellat ceràmic de 500x250x30 mm 0,72072 €

Altres conceptes 68,47865 €

P-54 FD3ZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 415x415x43 mm i de 25 kg
de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de
gruix, referència TH34X de Benito Urban SLU (prototip especial per a MMAMB) o equivalent,
col·locat amb morter ciment

60,37 €

BDKZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus Benito Urban SLU TH34X C-250
o equivalent, de 415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment específic per a peces
prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix (prototip especial per a MMAMB)

44,23000 €

Altres conceptes 16,14000 €

P-55 FD5JCV05 u Connexió embornals  i escomeses a col·lector o pou., Inclou p.p. d'accessoris 68,30 €

B0111000 l Aigua 0,00000 €

Altres conceptes 68,30000 €

P-56 FD5J5258X ut Suministre i col.locació d'embornal de fundició, model Delta SF570 de la casa Fundició Ductil
Benito o equivalent, de dimensions 570x305x570 mm, amb tapa abatible, conectat a la xarxa
general existent, amb tub de polietilè de 200 mm i part proporcinal de colzes, maneguets,
entroncament, rejuntat amb Sikadur i formigonat. Inclosa l'excavació, la retirada de les terres,
la reposició, la càrrega i el transport a l'abocador autoritzat, el cànon, les connexions i el
reblert d'aquesta amb formigó.

215,00 €

Sense descomposició 215,00000 €

P-57 FD7E0060 m Tub polietile PE 315 mm Doble capa
Tub polietilè PE-100 per a sanejament de diàmetre exterior 315 mm de dobre paret, de cara
exterior de paret estructurada alaveolar i cara interior de paret llisa, tipus Polieco o similar,
rigidesa circunferencial, SN > 0,04 Kg/cm2, segons norma CEN TC 155, suministrament en
tubs de longitud maxima 6 metres. inclou la junta (maneguet femella-femella) de polietilè i
cautxú entre tubs, filferro de lligat a la solera, tallat del tub on calgui i inspecció amb càmara
de video. Suministrament i col·locació. (unitat de mesura: metre lineal), inclòs formigó de
resistència 200Kg/cm2, consistència tova, i tamany d'àrid inferior a 12mm per a solera,
laterals, i cobriment de les canonades, abocat amb dúmper o carretò i part proporcinal de
colzes, maneguets, entroncament i connexions entre totes les xarxes primàries i secundàries,
mitjançant el tall en forma oblicua i rejuntat amb Sikadur i formigonat.

58,87 €
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BD7E0060 ML TUB POLIETILÈ PE-100 PER A SANEJAMENT DE DIÀMETRE EXTERIOR 315 MM DE
DOBLE PARET, DE CARA EXTERIOR DE PARET ESTRUCTURADA ALVEOLAR I CARA
INTERIOR DE PARET LLISA, TIPUS POLIECO O SIMILAR, RIGIDESA
CIRCUMFERENCIAL, SN > 0,04 KG/CM2, SEGONS NORMA CEN TC 155,
SUBMINISTRAMENT EN TUBS DE LONGITUD MÀXIMA 6 METRES. INCLOU JUNTA
(FITTING) POLIETILÈ I CAUTXÚ.

18,32969 €

Altres conceptes 40,54031 €

P-58 FD7EX060 m Tub polietile PE 400 mm Doble capa
Tub polietilè PE-100 per a sanejament de diàmetre exterior 400 mm de dobre paret, de cara
exterior de paret estructurada alaveolar i cara interior de paret llisa, tipus Polieco o similar,
rigidesa circunferencial, SN > 0,04 Kg/cm2, segons norma CEN TC 155, suministrament en
tubs de longitud maxima 6 metres. inclou la junta (maneguet femella-femella) de polietilè i
cautxú entre tubs, filferro de lligat a la solera, tallat del tub on calgui i inspecció amb càmara
de video. Suministrament i col·locació. (unitat de mesura: metre lineal), inclòs formigó de
resistència 200Kg/cm2, consistència tova, i tamany d'àrid inferior a 12mm per a solera,
laterals, i cobriment de les canonades, abocat amb dúmper o carretò i part proporcinal de
colzes, maneguets, entroncament i connexions entre totes les xarxes primàries i secundàries,
mitjançant el tall en forma oblicua i rejuntat amb Sikadur i formigonat.

81,77 €

BD7E0060 ML TUB POLIETILÈ PE-100 PER A SANEJAMENT DE DIÀMETRE EXTERIOR 315 MM DE
DOBLE PARET, DE CARA EXTERIOR DE PARET ESTRUCTURADA ALVEOLAR I CARA
INTERIOR DE PARET LLISA, TIPUS POLIECO O SIMILAR, RIGIDESA
CIRCUMFERENCIAL, SN > 0,04 KG/CM2, SEGONS NORMA CEN TC 155,
SUBMINISTRAMENT EN TUBS DE LONGITUD MÀXIMA 6 METRES. INCLOU JUNTA
(FITTING) POLIETILÈ I CAUTXÚ.

18,32969 €

Altres conceptes 63,44031 €

P-59 FDB17450 u Solera de formigó HM 35/P/20/I+Qc  de 15 cm de gruix i planta d'1.20x1.20 m 49,41 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

12,95971 €

Altres conceptes 36,45029 €

P-60 FDD26529 m Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, graons amb
recobriment de polipropilé, amb connexions i estanc. Inclous l'excavació de terres i el
transport de runes a l'abocador autoritzat i el cànon.

298,44 €

B0111000 l Aigua 0,00449 €

B0514301 kg Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacs 1,50637 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 30,21612 €

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 10,89000 €

Altres conceptes 255,82302 €

P-61 FDDZCVD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil marc no aparent model SOLO7SC de Norinco o equivalent
per a pou de registre i tapa rodona, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, amb inscripció Ajuntament de Cornellà de Llobregat, escut i
Clavegueram, col·locat amb morter

286,51 €

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

1,08972 €

BDDZCVD0 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de
700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

270,00000 €

Altres conceptes 15,42028 €

P-62 FDG52437 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

12,57 €

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

6,66960 €



Pacificació del carrer Bonestar entre el carrer Florida i el carrer Anoia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 8

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

4,24200 €

BDGZPA00 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110
mm de diàmetre nominal

0,46460 €

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,30600 €

Altres conceptes 0,88780 €

P-63 FDK2X014 ut Recol·locació de tapa de registe fins a 50x50 cm o fins D 50cm. a nova cota de paviment 28,30 €

Sense descomposició 28,30000 €

P-64 FDK2X015 ut Recol·locació de tapa de registe de 60x60 cm o superior i de D 60cm. o superior, a nova cota
de paviment

44,34 €

Sense descomposició 44,34000 €

P-65 FQ13X001 u Cadira de bloc de formigó model Circle Puff de Breinco o similar, de color basalt, acabat llis,
de D60 x50 cm, ancorada al paviment amb perns M16x140 mitjançant forat al paviment de
D30mm x 150 mm. reomplert amb morter o resina.

383,00 €

Sense descomposició 383,00000 €

P-66 FQ13X002 u Cadira de bloc de formigó model Circle Puff de Breinco o similar, de color basalt, acabat llis,
de D45 x45 cm, ancorada al paviment amb perns M16x140 mitjançant forat al paviment de
D30mm x 150 mm. reomplert amb morter o resina.

249,00 €

Sense descomposició 249,00000 €

P-67 FQ13X003 u Cadira de bloc de formigó model Square Puff de Breinco o similar, de color basalt, acabat llis,
de 45 x 45 x 45 cm, ancorada al paviment amb perns M16x140 mitjançant forat al paviment
de D30mm x 150 mm. reomplert amb morter o resina.

256,00 €

Sense descomposició 256,00000 €

P-68 FQ213112 ut Paperera de la casa Fundición Ductil Benito o equivalent, model PA600M, ancorada amb dos
daus de formigó de 30x30x30 cm o amb cargols i tacs al paviment, tipus homologat per
l'Ajuntament.

104,10 €

BQ213110 u Paperera trabucable de 37 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb base
perforada, vora de forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1.5 mm

59,07564 €

Altres conceptes 45,02436 €

P-69 FQ44PC34 u Pilona flexible fixa model X-last Gorge Premium o equivalent, a aprovar per la DF, de
composite polimèric amb nanopartícules reforçant, d'alçària 1100 mm, amb escut impres
Municipal, col·locada encastada.

96,48 €

BQ44155X u Pilona flexible fixa model X-last Gorge Premium o equivalent de composite polimèric amb
nanopartícules reforçant, d'alçària 1100 mm, amb escut impres Municipal, col·locada
encastada.

88,00000 €

Altres conceptes 8,48000 €

P-70 FQ44X018 u Pilona flexible extraible model A-flex o equivalent, a aprovar per la DF, de composite
polimèric amb nanopartícules reforçant, d'alçària 1100 mm, amb escut impres Municipal,
col·locada amb base extraible de plàstic, amb clau

115,99 €

BQ44X018 u Pilona flexible extraible model A-Flex o equivalent de poliuretà, d'alçària total 1080 mm, amb
escut impres Municipal, col·locada en base extraible de plàstic amb clau.

102,00000 €

Altres conceptes 13,99000 €

P-71 GFACCV07 u Connexió embornal format per tub de PE Ø200, maniguet de reducció de PVC per a passar
de 315 mm de DN a 200 mm de DN, de 10 bar de pressió nominal, amb dues unions
encolades.

122,57 €

BFAC5535 u Maniguet de reducció de PVC de 315 a 200 mm de DN de 10 bar de pressió nominal amb
dues unions per a encolar

106,01000 €
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BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

1,56300 €

Altres conceptes 14,99700 €

P-72 GRJ11612 u Suministre i col.locació de protector d'escorça d'arbre durant l'execució de les obres, d'1.50 m
d'alçada mínima, de tub de PVC o corrugat.

72,48 €

Altres conceptes 72,48000 €

P-73 M219X010 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i
escombrat i neteja de la superficie fresada inclos desplaçament de maquinaria

1,15 €

Sense descomposició 1,15000 €

P-74 Z25 ut Suministre i col.locació de protector d'escorça d'arbres existents durant l'execució de les
obres, de 1'50 m d'alçada mínima, de tub de PVC o corrugat o taulons de fusta.

30,00 €

Sense descomposició 30,00000 €

Cornellà de Llobregat, juny de 2021

L´Arquitecta                        L´Arquitecte Tècnic

Maria del Mar Solà             Oscar de Pastors Solà

Vist-i-plau
Coordinadora Unitat de Projectes

Emma Muñoz Serrano
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MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 24,47423 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 19,28982 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 26,49000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 20,16354 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 19,28982 €

A013M000 h Ajudant muntador 22,77000 €

A0140000 h Manobre 16,88707 €

A0150000 h Manobre especialista 16,72137 €

A016P000 h Peó jardiner 16,56319 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,44089 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 62,42819 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 75,00000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,90000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 52,79886 €

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 10,95750 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,48000 €

C1501500 h Camió per a transport de 5 t 35,56000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 32,06828 €

C1503000 h Camió grua 34,53293 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 54,46000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 27,01972 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,62458 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,62886 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 47,41000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,99000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 39,60000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 22,89000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,63006 €

CRE21000 h Tisores pneumàtiques 0,93826 €
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MATERIALS

B0111000 l Aigua 0,00066 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,37000 €

B0312010 kg Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,01632 €

B0312020 kg Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 0,01669 €

B0332Q10 kg Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 0,01352 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B0514301 kg Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacs 0,08861 €

B051E101 kg Ciment pòrtland blanc compost BL II/22,5, en sacs 0,15507 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 per a construcció 0,11078 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,24000 €

B0641050 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58,75072 €

B0641070 m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,20856 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

57,59873 €

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

59,55000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

65,07000 €

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

30,27000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,22891 €

B0F95530 u Encadellat ceràmic de 500x250x30 mm 0,36000 €

B2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa 8,22091 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

5,35000 €

B9651990 m Peça recta de formigó, per a vorada, de 22x30 cm 3,69223 €

B97422E1 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 0,87875 €

B985V025 m Peces per a gual de vehicles de 60 cm d'amplària amb peces prefabricades planes de formigó de
60x40 cm i amb part proporcional de peces especials extremes

72,38000 €

B9912A30 m Peces de morter de ciment, per a escossells, de 100x20x8 cm, amb un cantell rom 8,51027 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, tipus 2 9,25000 €

B9E1CV02 m2 Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt 10,00000 €

BBA14100 kg Pintura per a marques vials, dos components, blanca 4,67000 €

BBA1CV00 kg Pintura per a marques vials, dos components, color 6,98000 €

BBM1260B u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

57,21000 €

BBM1360B u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

57,17000 €

BBM1ADAB u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 40x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

53,65000 €

BBM1AHDB u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

92,47000 €

BBM1ED5B u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40x20 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

38,79000 €

BBMZ5610 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 76
mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

70,00000 €
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BBMZCV10 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre color cava, per a suport de senyals
de trànsit

23,29000 €

BBMZXV10 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre color cava, per a suport de senyals
de trànsit

28,29000 €

BD7E0060 ML TUB POLIETILÈ PE-100 PER A SANEJAMENT DE DIÀMETRE EXTERIOR 315 MM DE DOBLE
PARET, DE CARA EXTERIOR DE PARET ESTRUCTURADA ALVEOLAR I CARA INTERIOR DE
PARET LLISA, TIPUS POLIECO O SIMILAR, RIGIDESA CIRCUMFERENCIAL, SN > 0,04
KG/CM2, SEGONS NORMA CEN TC 155, SUBMINISTRAMENT EN TUBS DE LONGITUD
MÀXIMA 6 METRES. INCLOU JUNTA (FITTING) POLIETILÈ I CAUTXÚ.

18,32969 €

BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

5,21000 €

BDDZCVD0 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm
de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

270,00000 €

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,63000 €

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,15000 €

BDGZPA00 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de
diàmetre nominal

0,23000 €

BDKZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus Benito Urban SLU TH34X C-250 o
equivalent, de 415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment específic per a peces
prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix (prototip especial per a MMAMB)

44,23000 €

BFAC5535 u Maniguet de reducció de PVC de 315 a 200 mm de DN de 10 bar de pressió nominal amb dues
unions per a encolar

106,01000 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,02000 €

BQ213110 u Paperera trabucable de 37 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb base perforada,
vora de forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1.5 mm

59,07564 €

BQ44155X u Pilona flexible fixa model X-last Gorge Premium o equivalent de composite polimèric amb
nanopartícules reforçant, d'alçària 1100 mm, amb escut impres Municipal, col·locada encastada.

88,00000 €

BQ44X018 u Pilona flexible extraible model A-Flex o equivalent de poliuretà, d'alçària total 1080 mm, amb escut
impres Municipal, col·locada en base extraible de plàstic amb clau.

102,00000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 61,86668 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 16,72137 = 17,55744

Subtotal: 17,55744 17,55744

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,62458 = 1,21844

Subtotal: 1,21844 1,21844

Materials

B0514301 kg Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en
sacs

200,000      x 0,08861 = 17,72200

B0312020 kg Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1.520,000      x 0,01669 = 25,36880

Subtotal: 43,09080 43,09080

COST DIRECTE 61,86668

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,86668

D060M0B1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 35,07889 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 16,72137 = 18,39351

Subtotal: 18,39351 18,39351

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,62458 = 0,97475

Subtotal: 0,97475 0,97475

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 103,30000 = 15,49500

B0312010 kg Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 0,01632 = 0,01061

B0332Q10 kg Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 0,01352 = 0,02096

B0111000 l Aigua 0,180      x 0,00066 = 0,00012

Subtotal: 15,52669 15,52669
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18394

COST DIRECTE 35,07889

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,07889

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000 61,20652 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 16,72137 = 15,04923

Subtotal: 15,04923 15,04923

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,62886 = 1,18299

Subtotal: 1,18299 1,18299

Materials

B0514301 kg Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en
sacs

150,000      x 0,08861 = 13,29150

B0332Q10 kg Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1.550,000      x 0,01352 = 20,95600

B0312010 kg Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 650,000      x 0,01632 = 10,60800

B0111000 l Aigua 180,000      x 0,00066 = 0,11880

Subtotal: 44,97430 44,97430

COST DIRECTE 61,20652

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,20652

D0701641 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

Rend.: 1,000 72,16402 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,72137 = 16,72137

Subtotal: 16,72137 16,72137

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,62458 = 1,13721

Subtotal: 1,13721 1,13721

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 17,37000 = 28,31310

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 103,30000 = 25,82500
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B0111000 l Aigua 0,200      x 0,00066 = 0,00013

Subtotal: 54,13823 54,13823

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16721

COST DIRECTE 72,16402

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,16402

D0701821 m3 Morter ciment amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 77,03118 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,72137 = 16,72137

Subtotal: 16,72137 16,72137

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,62458 = 1,13721

Subtotal: 1,13721 1,13721

Materials

B0514301 kg Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en
sacs

380,000      x 0,08861 = 33,67180

B0312020 kg Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1.520,000      x 0,01669 = 25,36880

B0111000 l Aigua 200,000      x 0,00066 = 0,13200

Subtotal: 59,17260 59,17260

COST DIRECTE 77,03118

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,03118

D070A4D1 m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 106,43696 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 16,72137 = 17,55744

Subtotal: 17,55744 17,55744

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,62458 = 1,17782

Subtotal: 1,17782 1,17782

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 per a construcció 400,000      x 0,11078 = 44,31200

B0514301 kg Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en
sacs

200,000      x 0,08861 = 17,72200
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B0312020 kg Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1.530,000      x 0,01669 = 25,53570

B0111000 l Aigua 200,000      x 0,00066 = 0,13200

Subtotal: 87,70170 87,70170

COST DIRECTE 106,43696

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,43696

D070A8B1 m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 96,61946 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 16,72137 = 17,55744

Subtotal: 17,55744 17,55744

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,62458 = 1,17782

Subtotal: 1,17782 1,17782

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 per a construcció 190,000      x 0,11078 = 21,04820

B0514301 kg Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en
sacs

380,000      x 0,08861 = 33,67180

B0312020 kg Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1.380,000      x 0,01669 = 23,03220

B0111000 l Aigua 200,000      x 0,00066 = 0,13200

Subtotal: 77,88420 77,88420

COST DIRECTE 96,61946

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,61946
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E2232413 m3 Excavació de recalçats, de fondària com a màxim 2,5
m, en terreny compacte, amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 109,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,300 /R x 16,88707 = 106,38854

Subtotal: 106,38854 106,38854

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 106,38840 = 2,65971

Subtotal: 2,65971 2,65971

COST DIRECTE 109,04825
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,04825

F2192C03P-1 ml Demolició de vorada amb rigola de formigó o granit
col.locada sobre formigó amb martell picador, càrrega
i transport als magatzems municipals, si les vorades
estan en bon estat de conservació o a l'abocador
autoritzat i el cànon.

Rend.: 0,988 6,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,194 /R x 16,72137 = 3,28335

Subtotal: 3,28335 3,28335

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,197 /R x 15,44089 = 3,07880

Subtotal: 3,07880 3,07880

COST DIRECTE 6,36215
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,36215

F2194AK5P-2 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 6,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,036 /R x 50,90000 = 1,83240

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,072 /R x 62,42819 = 4,49483

Subtotal: 6,32723 6,32723
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COST DIRECTE 6,32723
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,32723

F2194JE1P-3 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 14,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,466 /R x 16,72137 = 7,79216

Subtotal: 7,79216 7,79216

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,058 /R x 50,90000 = 2,95220

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,233 /R x 15,44089 = 3,59773

Subtotal: 6,54993 6,54993

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11688

COST DIRECTE 14,45897
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,45897

F2194XF5P-4 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 4,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,060 /R x 62,42819 = 3,74569

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,014 /R x 50,90000 = 0,71260

Subtotal: 4,45829 4,45829

COST DIRECTE 4,45829
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,45829

F219AP05 m3 Demolició de paviment de formigó en rampes, amb
mitjans mecànics, càrrega i transport de runes i canon
d'abocament

Rend.: 1,000 42,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,450 /R x 62,42819 = 28,09269

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,090 /R x 32,06828 = 2,88615

Subtotal: 30,97884 30,97884
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Materials

B2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula,
de runa

1,400      x 8,22091 = 11,50927

Subtotal: 11,50927 11,50927

COST DIRECTE 42,48811
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,48811

F219CVFAP-5 m Tall en paviment de mescla bituminosa o formigó de
10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona
a demolir

Rend.: 1,000 4,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,170 /R x 16,72137 = 2,84263

Subtotal: 2,84263 2,84263

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,170 /R x 9,99000 = 1,69830

Subtotal: 1,69830 1,69830

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04264

COST DIRECTE 4,58357
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,58357

F219X012P-6 m2 Demolició i arrencada de gual de peces de formigó
prefabricades sobre llosa de formigó amb mitjans
mecànics i manuals, càrrega i transport a l'abocador
autoritzat i cànon.

Rend.: 1,000 7,64 €

COST DIRECTE 7,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,6400

________________________________________________________________________________________________________________

F219X014P-7 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, mantenint la base de formigó, a qualsevol
'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,118 5,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 16,72137 = 2,99130

Subtotal: 2,99130 2,99130

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,120 /R x 15,44089 = 1,65734

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,020 /R x 50,90000 = 0,91055
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Subtotal: 2,56789 2,56789

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04487

COST DIRECTE 5,60406
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,60406

F21D2102P-8 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre
o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 1,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,90000 = 1,22160

Subtotal: 1,22160 1,22160

COST DIRECTE 1,22160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,22160

F21DJU02P-9 m Demolició de pou de 100x100 cm, de parets de 30 cm
de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 12,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,254 /R x 50,90000 = 12,92860

Subtotal: 12,92860 12,92860

COST DIRECTE 12,92860
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,92860

F21DQU02P-10 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 7,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,145 /R x 50,90000 = 7,38050

Subtotal: 7,38050 7,38050

COST DIRECTE 7,38050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,38050
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F21QCV05P-11 u Retirada de pilona, panell informatiu i paperera,
càrrega manual o mecànica de l'equipament sobre
camió o contenidor, transport a magatzem municipal
o aplec a l'obra i posterior recol·locació en la ubicació
original o lloc indicat per la DF. Inclou si escau
l'enderroc de daus de formigó, i la càrrega de la runa
sobre camió o contenidor i el seu transport.

Rend.: 1,200 6,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 24,47423 = 2,03952

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 16,72137 = 2,09017

Subtotal: 4,12969 4,12969

Maquinària

C1501500 h Camió per a transport de 5 t 0,030 /R x 35,56000 = 0,88900

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,125 /R x 15,44089 = 1,60843

Subtotal: 2,49743 2,49743

COST DIRECTE 6,62712
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,62712

F21YX006P-12 u Arrencada de paviment de cautxú en interior
d'escossells, amb mitjans mecànics i manuals,
càrrega i transport a l'abocador autoritzat i cànon.

Rend.: 1,000 3,00 €

COST DIRECTE 3,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,0000

________________________________________________________________________________________________________________

F222142AP-13 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 7,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,143 /R x 50,90000 = 7,27870

Subtotal: 7,27870 7,27870

COST DIRECTE 7,27870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,27870

F222AP99P-14 m3 Realització de cales per a comprovació i localització
de serveis, amb enderroc de qualsevol tipus de
paviment, excavació del terreny per medis mecànics i
manuals i rebliment i piconatge de terres procedents
de la pròpia excavació

Rend.: 0,904 183,32 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,500 /R x 16,88707 = 46,70097

Subtotal: 46,70097 46,70097

Partides d'obra

F222U020 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres
deixades a la vora o càrrega a camió

1,000      x 7,29236 = 7,29236

F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb compactació del
95% PM (no inclou el material)

1,000      x 7,53340 = 7,53340

E2232413 m3 Excavació de recalçats, de fondària com a màxim 2,5
m, en terreny compacte, amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora

1,000      x 109,04825 = 109,04825

F219AP05 m3 Demolició de paviment de formigó en rampes, amb
mitjans mecànics, càrrega i transport de runes i canon
d'abocament

0,300      x 42,48811 = 12,74643

Subtotal: 136,62044 136,62044

COST DIRECTE 183,32141
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 183,32141

F222U020 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres
deixades a la vora o càrrega a camió

Rend.: 1,000 7,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,025 /R x 16,88707 = 0,42218

Subtotal: 0,42218 0,42218

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,130 /R x 52,79886 = 6,86385

Subtotal: 6,86385 6,86385

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,42200 = 0,00633

Subtotal: 0,00633 0,00633

COST DIRECTE 7,29236
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,29236

F227500FP-15 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima
0,6 m, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 3,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,065 /R x 16,88707 = 1,09766

A0150000 h Manobre especialista 0,110 /R x 16,72137 = 1,83935
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Subtotal: 2,93701 2,93701

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,110 /R x 5,48000 = 0,60280

Subtotal: 0,60280 0,60280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04406

COST DIRECTE 3,58387
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,58387

F227A00FP-16 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

Rend.: 1,000 2,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,063 /R x 16,88707 = 1,06389

A0150000 h Manobre especialista 0,044 /R x 16,72137 = 0,73574

Subtotal: 1,79963 1,79963

Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,044 /R x 10,95750 = 0,48213

Subtotal: 0,48213 0,48213

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02699

COST DIRECTE 2,30875
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,30875

F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb compactació del
95% PM (no inclou el material)

Rend.: 1,000 7,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,88707 = 0,84435

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 16,72137 = 0,83607

Subtotal: 1,68042 1,68042

Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,050 /R x 10,95750 = 0,54788

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 52,79886 = 5,27989

Subtotal: 5,82777 5,82777

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,68067 = 0,02521

Subtotal: 0,02521 0,02521
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COST DIRECTE 7,53340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,53340

F2R3506AP-17 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 5,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,180 /R x 32,06828 = 5,77229

Subtotal: 5,77229 5,77229

COST DIRECTE 5,77229
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,77229

F2R5426AP-18 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 6,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,214 /R x 32,06828 = 6,86261

Subtotal: 6,86261 6,86261

COST DIRECTE 6,86261
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,86261

F2RA7LP0P-19 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 5,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 5,35000 = 5,35000

Subtotal: 5,35000 5,35000
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COST DIRECTE 5,35000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,35000

F2RAX022P-20 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 10,20 €

COST DIRECTE 10,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,2000

________________________________________________________________________________________________________________

F2RAX023P-21 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
bituminoses, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170302 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 18,80 €

COST DIRECTE 18,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,8000

________________________________________________________________________________________________________________

F2RAX024P-22 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de ferro i acer, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170405 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 21,30 €

COST DIRECTE 21,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,3000

________________________________________________________________________________________________________________

F31521G1P-23 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 69,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,88707 = 4,22177

Subtotal: 4,22177 4,22177

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 59,55000 = 65,50500

Subtotal: 65,50500 65,50500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06333

COST DIRECTE 69,79010
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,79010
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F9365H11P-24 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat de 15 cm. de gruix a vorera i 20 cm. a
calçada sota l'asfalt, connexions d'embornals, juntes,
etc.

Rend.: 0,643 79,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 16,88707 = 11,81832

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 20,16354 = 4,70378

Subtotal: 16,52210 16,52210

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,63006 = 1,08011

Subtotal: 1,08011 1,08011

Materials

B0641050 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 58,75072 = 61,68826

Subtotal: 61,68826 61,68826

COST DIRECTE 79,29047
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,29047

F9655991P-25 ml Vorada recta i corba de peces de formigó per a
vorada, de15 x 25 cm, model T-2 de radis de 3 a 7
m. i peça escaire per a les cantonades de
l'aparcament col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
165 l. Les vorades corbes de les cantonades es
col.locaran deprimides, enrasades amb la rigola, per
a formalitzar el pas de vianats adaptat.

Rend.: 1,007 15,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,430 /R x 16,88707 = 7,21096

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,210 /R x 20,16354 = 4,20491

Subtotal: 11,41587 11,41587

Materials

B9651990 m Peça recta de formigó, per a vorada, de 22x30 cm 1,050      x 3,69223 = 3,87684

D070A4D1 m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,002      x 106,43696 = 0,21287

Subtotal: 4,08971 4,08971



Pacificació del carrer Bonestar entre el carrer Florida i el carrer Anoia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 15,50558
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,50558

F971NM11P-26 m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió, abocat
des de camió i acabat reglejat

Rend.: 1,000 85,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,570 /R x 16,88707 = 9,62563

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 20,16354 = 4,03271

Subtotal: 13,65834 13,65834

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,060 /R x 4,63006 = 0,27780

Subtotal: 0,27780 0,27780

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

1,100      x 65,07000 = 71,57700

Subtotal: 71,57700 71,57700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20488

COST DIRECTE 85,71802
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,71802

F974X016P-27 ml Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i rejuntada. El trobament amb
tots els imbornals es farà amb rigola de 30 cm tallada
en diagonal.

Rend.: 1,073 10,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,070 /R x 16,88707 = 1,10167

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 20,16354 = 4,13418

Subtotal: 5,23585 5,23585

Materials

B97422E1 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8
cm, per a rigoles

5,000      x 0,87875 = 4,39375

B051E101 kg Ciment pòrtland blanc compost BL II/22,5, en sacs 1,000      x 0,15507 = 0,15507

D070A4D1 m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,006      x 106,43696 = 0,63862
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Subtotal: 5,18744 5,18744

COST DIRECTE 10,42329
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,42329

F985X011P-28 m Gual de vehicles en calçada de 120 cm d'amplada,
amb 2 fileres de peces prefabricades planes de
formigó de 60x40 cm i rejuntat amb morter.

Rend.: 1,000 200,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 20,16354 = 20,16354

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 16,88707 = 33,77414

Subtotal: 53,93768 53,93768

Materials

B985V025 m Peces per a gual de vehicles de 60 cm d'amplària
amb peces prefabricades planes de formigó de 60x40
cm i amb part proporcional de peces especials
extremes

2,000      x 72,38000 = 144,76000

D070A4D1 m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,006      x 106,43696 = 0,63862

Subtotal: 145,39862 145,39862

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,80907

COST DIRECTE 200,14537
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,14537

F991X013P-29 ut Reparació d'escossells existents, inclou la demolició
manual del paviment aixecat per les arrels dels
arbres, de les peces fiol i de la vorada T2, excavació i
tall d'arrels, i reposició de les peces d'escossell fiol,
del paviment de panot i de la vorada T2 de la zona
d'actuació.

Rend.: 1,000 290,00 €

COST DIRECTE 290,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 290,0000

________________________________________________________________________________________________________________

F991X017P-30 ut. Escosell tipus Fiol, o similar, de 100x100 cm i 20 cm
de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de
100x100x8 cm, amb un cantell rom, rejuntades amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra en formigonera
de 165 l i col.locat sobre base de formigó
HM-20/P/10/I, inclosa excavació carrega sobre camió.
Enrasat amb el paviment de panot.

Rend.: 0,922 59,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,470 /R x 16,88707 = 8,60838

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,470 /R x 19,28982 = 9,83321

Subtotal: 18,44159 18,44159

Materials

B9912A30 m Peces de morter de ciment, per a escossells, de
100x20x8 cm, amb un cantell rom

4,000      x 8,51027 = 34,04108

B0641070 m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,115      x 59,20856 = 6,80898

D0701821 m3 Morter ciment amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,002      x 77,03118 = 0,15406

Subtotal: 41,00412 41,00412

COST DIRECTE 59,44571
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,44571

F99YX005P-31 u Paviment drenant tipus Link-Stone mod. Ten, de ITSA
o equivalent de 100x100 cm.format per malla de
llambordins de formigó vibroprensat, entrelligats amb
vareta d'acer galvanitzat electrosoldada de 5 mm. de
diàmetre. Inclosa excavació manual de la caixa,
geotèxtil drenant, base de graves i reblert de junts
amb ull de perdiu. Amb remat perimetral de morter si
es considera necessari i compactació del paviment
acabat. Totalment acabat segons instruccions del
fabricant i indicacions de la DF

Rend.: 1,000 145,00 €

COST DIRECTE 145,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,0000

________________________________________________________________________________________________________________

F9E13204P-32 m2 Subministre i col.locació de paviment de panot per a
vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, de 9 pastilles,
tipus 2, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland, per marcar els passos adaptats els
col.locarà panot estriat de 4 ratlles i panot de tacs de
16 tacs (4x4), segons grafisme de plànols i normativa.
Es retacarà a la façana

Rend.: 0,931 26,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 20,16354 = 9,74607

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 16,88707 = 5,44159

Subtotal: 15,18766 15,18766

Materials

B0514301 kg Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en
sacs

3,000      x 0,08861 = 0,26583

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, tipus 2 1,020      x 9,25000 = 9,43500
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B0111000 l Aigua 10,000      x 0,00066 = 0,00660

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

0,030      x 61,86668 = 1,85600

Subtotal: 11,56343 11,56343

COST DIRECTE 26,75109
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,75109

F9E1X012P-33 m2 Subministre i col.locació de paviment de panot per a
vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, de 9 pastilles,
tipus 2, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland, per marcar els passos adaptats els
col.locarà panot estriat de 4 ratlles i panot de tacs de
16 tacs (4x4), segons grafisme de plànols i normativa.
Es retacarà a la façana

Rend.: 0,931 32,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,580 /R x 20,16354 = 12,56160

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 16,88707 = 7,98100

Subtotal: 20,54260 20,54260

Materials

B9E1CV02 m2 Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 10,00000 = 10,20000

B0111000 l Aigua 2,000      x 0,00066 = 0,00132

B0514301 kg Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en
sacs

3,000      x 0,08861 = 0,26583

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

0,030      x 61,86668 = 1,85600

Subtotal: 12,32315 12,32315

COST DIRECTE 32,86575
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,86575

F9E1X020P-34 m2 Reparació puntual en vorera del paviment de panot
amb subministre i col.locació de panot gris de
20x20x4 cm, classe 1a, de 9 pastilles, tipus 2,
col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland,inclosa
la demolició de la superficie a reparar i la càrrega
sobre camió

Rend.: 0,931 37,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 16,88707 = 12,69705



Pacificació del carrer Bonestar entre el carrer Florida i el carrer Anoia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 20,16354 = 9,74607

Subtotal: 22,44312 22,44312

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,190 /R x 15,44089 = 3,15120

Subtotal: 3,15120 3,15120

Materials

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, tipus 2 1,020      x 9,25000 = 9,43500

B0111000 l Aigua 10,000      x 0,00066 = 0,00660

B0514301 kg Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en
sacs

3,000      x 0,08861 = 0,26583

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

0,030      x 61,86668 = 1,85600

Subtotal: 11,56343 11,56343

COST DIRECTE 37,15775
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,15775

F9H1X007P-35 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada,
incloent desplaçament, muntatge i desmuntatge de
maquinaria

Rend.: 1,000 104,00 €

COST DIRECTE 104,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,0000

________________________________________________________________________________________________________________

F9H1X008P-36 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermitja i granulat calcari, incloent desplaçament,
muntatge i desmuntatge de maquinaria

Rend.: 1,000 97,00 €

COST DIRECTE 97,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,0000

________________________________________________________________________________________________________________

F9H1X009P-37 m2 Tractament superficial tricomponent en base a
resines, tipus Augusta COAT, color a definir per la
DO, incloent desplaçament, muntatge i desmuntatge
de maquinaria

Rend.: 1,000 15,00 €

COST DIRECTE 15,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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F9J13J40P-38 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 0,579 0,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 16,72137 = 0,08664

Subtotal: 0,08664 0,08664

Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,001 /R x 47,41000 = 0,08188

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 27,01972 = 0,14000

Subtotal: 0,22188 0,22188

Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

1,000      x 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 0,24000 0,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00130

COST DIRECTE 0,54982
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,54982

FA001001P-39 ut Pressupost de seguretat i salut, aprox. 1,5% del PEM
de projecte.

Rend.: 1,000 2.200,00 €

COST DIRECTE 2.200,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.200,0000

________________________________________________________________________________________________________________

FBA27012P-40 ml Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua
de 50 cm., amb pintura de dos components
antilliscant, amb màquina d'accionament manual,
color d'acabat blanc. Inclòs p.p. de preparació de la
base, neteja, replanteig i protecció dels elements
circundants. Qualitat recomenada per a pasos de
vianants a la ciutat. Segons UNE 135-200-2 EX i PG
3 art. 278. Ut d'obra totalment acabada.

Rend.: 1,000 3,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 16,88707 = 0,16887

A0121000 h Oficial 1a 0,019 /R x 24,47423 = 0,46501

Subtotal: 0,63388 0,63388

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,010 /R x 22,89000 = 0,22890

Subtotal: 0,22890 0,22890

Materials
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BBA14100 kg Pintura per a marques vials, dos components, blanca 0,510      x 4,67000 = 2,38170

Subtotal: 2,38170 2,38170

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00951

COST DIRECTE 3,25399
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,25399

FBABUV13P-41 u Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 15 m, de
zona reservada per a càrrega i descàrrega o per
parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm
d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb
una dosificació mínima de 720 g/m2 i amb el
premarcatge inclós

Rend.: 1,000 59,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,516 /R x 24,47423 = 12,62870

A0140000 h Manobre 0,516 /R x 16,88707 = 8,71373

Subtotal: 21,34243 21,34243

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,516 /R x 39,60000 = 20,43360

Subtotal: 20,43360 20,43360

Materials

BBA1CV00 kg Pintura per a marques vials, dos components, color 2,577      x 6,98000 = 17,98746

Subtotal: 17,98746 17,98746

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21342

COST DIRECTE 59,97691
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,97691

FBB12252P-42 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 71,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 22,77000 = 5,69250

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 26,49000 = 6,62250

Subtotal: 12,31500 12,31500

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,062 /R x 34,53293 = 2,14104

Subtotal: 2,14104 2,14104

Materials

BBM1260B u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb

1,000      x 57,21000 = 57,21000



Pacificació del carrer Bonestar entre el carrer Florida i el carrer Anoia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

làmina retrorreflectora classe RA1

Subtotal: 57,21000 57,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18473

COST DIRECTE 71,85077
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,85077

FBB1B351P-43 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 71,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 22,77000 = 5,69250

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 26,49000 = 6,62250

Subtotal: 12,31500 12,31500

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,062 /R x 34,53293 = 2,14104

Subtotal: 2,14104 2,14104

Materials

BBM1360B u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

1,000      x 57,17000 = 57,17000

Subtotal: 57,17000 57,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18473

COST DIRECTE 71,81077
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,81077

FBB1X019P-44 u Desmuntatge de placa de senyal de trànsit de
qualsevol mida, càrrega sobre camió i transport a
magatzem municipal o abocador

Rend.: 1,000 6,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 22,77000 = 4,55400

Subtotal: 4,55400 4,55400

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,050 /R x 34,53293 = 1,72665

Subtotal: 1,72665 1,72665
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06831

COST DIRECTE 6,34896
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,34896

FBB1X021P-45 u Arrencada de pal per senyal de trànsit, càrrega sobre
camió i transport a abocador

Rend.: 1,000 9,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,330 /R x 22,77000 = 7,51410

Subtotal: 7,51410 7,51410

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,050 /R x 34,53293 = 1,72665

Subtotal: 1,72665 1,72665

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11271

COST DIRECTE 9,35346
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,35346

FBB2B401P-46 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 40x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 60,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 26,49000 = 3,17880

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 22,77000 = 2,73240

Subtotal: 5,91120 5,91120

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,030 /R x 34,53293 = 1,03599

Subtotal: 1,03599 1,03599

Materials

BBM1ADAB u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 40x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

1,000      x 53,65000 = 53,65000

Subtotal: 53,65000 53,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08867

COST DIRECTE 60,68586
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,68586
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FBB2B501P-47 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 101,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 22,77000 = 3,41550

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 26,49000 = 3,97350

Subtotal: 7,38900 7,38900

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,035 /R x 34,53293 = 1,20865

Subtotal: 1,20865 1,20865

Materials

BBM1AHDB u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

1,000      x 92,47000 = 92,47000

Subtotal: 92,47000 92,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11084

COST DIRECTE 101,17849
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,17849

FBB3B520P-48 u Placa complementària per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 40x20 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada al senyal

Rend.: 1,000 44,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 22,77000 = 2,27700

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,49000 = 2,64900

Subtotal: 4,92600 4,92600

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,025 /R x 34,53293 = 0,86332

Subtotal: 0,86332 0,86332

Materials

BBM1ED5B u Placa complementària per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 40x20 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

1,000      x 38,79000 = 38,79000

Subtotal: 38,79000 38,79000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07389

COST DIRECTE 44,65321
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,65321
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FBBZA001P-49 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns
roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base
i formigonament del dau

Rend.: 1,000 97,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,88707 = 4,22177

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 24,47423 = 6,11856

Subtotal: 10,34033 10,34033

Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,100 /R x 75,00000 = 7,50000

Subtotal: 7,50000 7,50000

Materials

BBMZ5610 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

1,000      x 70,00000 = 70,00000

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,150      x 65,07000 = 9,76050

Subtotal: 79,76050 79,76050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15510

COST DIRECTE 97,75593
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,75593

FBBZCV10P-50 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat estriat de 60
mm de diàmetre color cava de la marca Girod o
equivalent, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Rend.: 1,000 25,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,033 /R x 16,88707 = 0,55727

A0121000 h Oficial 1a 0,033 /R x 24,47423 = 0,80765

Subtotal: 1,36492 1,36492

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,008 /R x 54,46000 = 0,43568

Subtotal: 0,43568 0,43568

Materials

BBMZCV10 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de
diàmetre color cava, per a suport de senyals de trànsit

1,000      x 23,29000 = 23,29000

Subtotal: 23,29000 23,29000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02047

COST DIRECTE 25,11107
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,11107

FBBZXV10P-51 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat estriat de 76
mm de diàmetre color cava de la marca Girod o
equivalent, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Rend.: 1,000 30,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,033 /R x 16,88707 = 0,55727

A0121000 h Oficial 1a 0,033 /R x 24,47423 = 0,80765

Subtotal: 1,36492 1,36492

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,008 /R x 54,46000 = 0,43568

Subtotal: 0,43568 0,43568

Materials

BBMZXV10 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 76 mm de
diàmetre color cava, per a suport de senyals de trànsit

1,000      x 28,29000 = 28,29000

Subtotal: 28,29000 28,29000

COST DIRECTE 30,09060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,09060

FBI2ZAA4P-52 ut Pintura sobre el paviment davant de cada gual de
vehicles (dues escaires i un tram intermitent de 10
cm. d'amplada), zona de càrrega i descàrrega i
reserves d'aparcament per a persones amb mobilitat
reduïda, amb pintura de color groc, d'acord amb
l'ordenança municipal.

Rend.: 1,000 57,25 €

COST DIRECTE 57,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,2500

________________________________________________________________________________________________________________

FD352542P-53 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de
fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm,
arrebossada amb morter mixt 1:2:10 i formació de
mitja canya, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l i lliscada interiorment

Rend.: 1,000 76,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 19,28982 = 38,57964

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,88707 = 16,88707

Subtotal: 55,46671 55,46671
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Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 33,000      x 0,22891 = 7,55403

B0F95530 u Encadellat ceràmic de 500x250x30 mm 2,002      x 0,36000 = 0,72072

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,002      x 103,30000 = 0,20660

B0111000 l Aigua 0,001      x 0,00066 = 0,00000

D070A4D1 m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,096      x 106,43696 = 10,21795

D060M0B1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,056      x 35,07889 = 1,96442

Subtotal: 20,66372 20,66372

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,83200

COST DIRECTE 76,96243
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,96243

FD3ZU015P-54 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil
C-250 de 415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb
bastiment específic per a peces prefabricades,
llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, referència
TH34X de Benito Urban SLU (prototip especial per a
MMAMB) o equivalent, col·locat amb morter ciment

Rend.: 1,000 60,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 16,88707 = 5,91047

A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 24,47423 = 8,56598

Subtotal: 14,47645 14,47645

Materials

BDKZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil
tipus Benito Urban SLU TH34X C-250 o equivalent,
de 415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment
específic per a peces prefabricades, llambordes o
pedra, de 10 cm de gruix (prototip especial per a
MMAMB)

1,000      x 44,23000 = 44,23000

D0701641 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

0,020      x 72,16402 = 1,44328

Subtotal: 45,67328 45,67328

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21715

COST DIRECTE 60,36688
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,36688
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FD5JCV05P-55 u Connexió embornals i escomeses a col·lector o pou.,
Inclou p.p. d'accessoris

Rend.: 0,521 68,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 20,16354 = 19,35081

A0140000 h Manobre 1,200 /R x 16,88707 = 38,89536

Subtotal: 58,24617 58,24617

Materials

B0111000 l Aigua 0,003      x 0,00066 = 0,00000

D070A8B1 m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,095      x 96,61946 = 9,17885

Subtotal: 9,17885 9,17885

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,87369

COST DIRECTE 68,29871
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,29871

FD5J5258XP-56 ut Suministre i col.locació d'embornal de fundició, model
Delta SF570 de la casa Fundició Ductil Benito o
equivalent, de dimensions 570x305x570 mm, amb
tapa abatible, conectat a la xarxa general existent,
amb tub de polietilè de 200 mm i part proporcinal de
colzes, maneguets, entroncament, rejuntat amb
Sikadur i formigonat. Inclosa l'excavació, la retirada
de les terres, la reposició, la càrrega i el transport a
l'abocador autoritzat, el cànon, les connexions i el
reblert d'aquesta amb formigó.

Rend.: 1,000 215,00 €

COST DIRECTE 215,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 215,0000

________________________________________________________________________________________________________________

FD7E0060P-57 m Tub polietile PE 315 mm Doble capa
Tub polietilè PE-100 per a sanejament de diàmetre
exterior 315 mm de dobre paret, de cara exterior de
paret estructurada alaveolar i cara interior de paret
llisa, tipus Polieco o similar, rigidesa circunferencial,
SN > 0,04 Kg/cm2, segons norma CEN TC 155,
suministrament en tubs de longitud maxima 6 metres.
inclou la junta (maneguet femella-femella) de polietilè
i cautxú entre tubs, filferro de lligat a la solera, tallat
del tub on calgui i inspecció amb càmara de video.
Suministrament i col·locació. (unitat de mesura: metre
lineal), inclòs formigó de resistència 200Kg/cm2,
consistència tova, i tamany d'àrid inferior a 12mm per
a solera, laterals, i cobriment de les canonades,
abocat amb dúmper o carretò i part proporcinal de
colzes, maneguets, entroncament i connexions entre
totes les xarxes primàries i secundàries, mitjançant el
tall en forma oblicua i rejuntat amb Sikadur i
formigonat.

Rend.: 0,914 58,87 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 20,16354 = 22,06077

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,88707 = 18,47601

Subtotal: 40,53678 40,53678

Materials

BD7E0060 ML TUB POLIETILÈ PE-100 PER A SANEJAMENT DE
DIÀMETRE EXTERIOR 315 MM DE DOBLE PARET,
DE CARA EXTERIOR DE PARET ESTRUCTURADA
ALVEOLAR I CARA INTERIOR DE PARET LLISA,
TIPUS POLIECO O SIMILAR, RIGIDESA
CIRCUMFERENCIAL, SN > 0,04 KG/CM2, SEGONS
NORMA CEN TC 155,  SUBMINISTRAMENT EN
TUBS DE LONGITUD MÀXIMA 6 METRES. INCLOU
JUNTA (FITTING) POLIETILÈ I CAUTXÚ.

1,000      x 18,32969 = 18,32969

Subtotal: 18,32969 18,32969

COST DIRECTE 58,86647
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,86647

FD7EX060P-58 m Tub polietile PE 400 mm Doble capa
Tub polietilè PE-100 per a sanejament de diàmetre
exterior 400 mm de dobre paret, de cara exterior de
paret estructurada alaveolar i cara interior de paret
llisa, tipus Polieco o similar, rigidesa circunferencial,
SN > 0,04 Kg/cm2, segons norma CEN TC 155,
suministrament en tubs de longitud maxima 6 metres.
inclou la junta (maneguet femella-femella) de polietilè
i cautxú entre tubs, filferro de lligat a la solera, tallat
del tub on calgui i inspecció amb càmara de video.
Suministrament i col·locació. (unitat de mesura: metre
lineal), inclòs formigó de resistència 200Kg/cm2,
consistència tova, i tamany d'àrid inferior a 12mm per
a solera, laterals, i cobriment de les canonades,
abocat amb dúmper o carretò i part proporcinal de
colzes, maneguets, entroncament i connexions entre
totes les xarxes primàries i secundàries, mitjançant el
tall en forma oblicua i rejuntat amb Sikadur i
formigonat.

Rend.: 0,584 81,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 20,16354 = 34,52661

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,88707 = 28,91622

Subtotal: 63,44283 63,44283

Materials

BD7E0060 ML TUB POLIETILÈ PE-100 PER A SANEJAMENT DE
DIÀMETRE EXTERIOR 315 MM DE DOBLE PARET,
DE CARA EXTERIOR DE PARET ESTRUCTURADA
ALVEOLAR I CARA INTERIOR DE PARET LLISA,
TIPUS POLIECO O SIMILAR, RIGIDESA
CIRCUMFERENCIAL, SN > 0,04 KG/CM2, SEGONS
NORMA CEN TC 155,  SUBMINISTRAMENT EN
TUBS DE LONGITUD MÀXIMA 6 METRES. INCLOU
JUNTA (FITTING) POLIETILÈ I CAUTXÚ.

1,000      x 18,32969 = 18,32969
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Subtotal: 18,32969 18,32969

COST DIRECTE 81,77252
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,77252

FDB17450P-59 u Solera de formigó HM 35/P/20/I+Qc de 15 cm de
gruix i planta d'1.20x1.20 m

Rend.: 1,118 49,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,100 /R x 20,16354 = 19,83890

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 16,88707 = 16,61519

Subtotal: 36,45409 36,45409

Materials

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,225      x 57,59873 = 12,95971

Subtotal: 12,95971 12,95971

COST DIRECTE 49,41380
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,41380

FDD26529P-60 m Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, graons amb recobriment de
polipropilé, amb connexions i estanc. Inclous
l'excavació de terres i el transport de runes a
l'abocador autoritzat i el cànon.

Rend.: 0,671 298,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,304 /R x 16,88707 = 108,31885

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 4,304 /R x 20,16354 = 129,33514

Subtotal: 237,65399 237,65399

Materials

B0111000 l Aigua 6,800      x 0,00066 = 0,00449

B0514301 kg Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en
sacs

17,000      x 0,08861 = 1,50637

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 132,000      x 0,22891 = 30,21612

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

3,000      x 3,63000 = 10,89000

D070A8B1 m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,188      x 96,61946 = 18,16446
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Subtotal: 60,78144 60,78144

COST DIRECTE 298,43543
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 298,43543

FDDZCVD4P-61 u Bastiment quadrat de fosa dúctil marc no aparent
model SOLO7SC de Norinco o equivalent per a pou
de registre i tapa rodona, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
amb inscripció Ajuntament de Cornellà de Llobregat,
escut i Clavegueram, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 286,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 20,16354 = 8,26705

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 16,88707 = 6,92370

Subtotal: 15,19075 15,19075

Materials

BDDZCVD0 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 270,00000 = 270,00000

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

0,036      x 30,27000 = 1,08972

Subtotal: 271,08972 271,08972

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22786

COST DIRECTE 286,50833
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 286,50833

FDG52437P-62 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Rend.: 1,000 12,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 16,88707 = 0,50661

A0121000 h Oficial 1a 0,015 /R x 24,47423 = 0,36711

Subtotal: 0,87372 0,87372

Materials

BDGZPA00 u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm
de diàmetre nominal

2,020      x 0,23000 = 0,46460

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

2,040      x 0,15000 = 0,30600

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

0,112      x 59,55000 = 6,66960
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kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,100      x 2,02000 = 4,24200

Subtotal: 11,68220 11,68220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01311

COST DIRECTE 12,56903
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,56903

FDK2X014P-63 ut Recol·locació de tapa de registe fins a 50x50 cm o
fins D 50cm. a nova cota de paviment

Rend.: 1,000 28,30 €

COST DIRECTE 28,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,3000

________________________________________________________________________________________________________________

FDK2X015P-64 ut Recol·locació de tapa de registe de 60x60 cm o
superior i de D 60cm. o superior, a nova cota de
paviment

Rend.: 1,000 44,34 €

COST DIRECTE 44,34000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,3400

________________________________________________________________________________________________________________

FQ13X001P-65 u Cadira de bloc de formigó model Circle Puff de
Breinco o similar, de color basalt, acabat llis, de D60
x50 cm, ancorada al paviment amb perns M16x140
mitjançant forat al paviment de D30mm x 150 mm.
reomplert amb morter o resina.

Rend.: 1,000 383,00 €

COST DIRECTE 383,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 383,0000

________________________________________________________________________________________________________________

FQ13X002P-66 u Cadira de bloc de formigó model Circle Puff de
Breinco o similar, de color basalt, acabat llis, de D45
x45 cm, ancorada al paviment amb perns M16x140
mitjançant forat al paviment de D30mm x 150 mm.
reomplert amb morter o resina.

Rend.: 1,000 249,00 €

COST DIRECTE 249,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 249,0000

________________________________________________________________________________________________________________

FQ13X003P-67 u Cadira de bloc de formigó model Square Puff de
Breinco o similar, de color basalt, acabat llis, de 45 x
45 x 45 cm, ancorada al paviment amb perns
M16x140 mitjançant forat al paviment de D30mm x
150 mm. reomplert amb morter o resina.

Rend.: 1,000 256,00 €

COST DIRECTE 256,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 256,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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FQ213112P-68 ut Paperera de la casa Fundición Ductil Benito o
equivalent, model PA600M, ancorada amb dos daus
de formigó de 30x30x30 cm o amb cargols i tacs al
paviment, tipus homologat per l'Ajuntament.

Rend.: 0,224 104,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,88707 = 18,84718

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 20,16354 = 22,50395

Subtotal: 41,35113 41,35113

Materials

BQ213110 u Paperera trabucable de 37 cm de diàmetre de planxa
pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de
forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1.5 mm

1,000      x 59,07564 = 59,07564

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,060      x 61,20652 = 3,67239

Subtotal: 62,74803 62,74803

COST DIRECTE 104,09916
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,09916

FQ44PC34P-69 u Pilona flexible fixa model X-last Gorge Premium o
equivalent, a aprovar per la DF, de composite
polimèric amb nanopartícules reforçant, d'alçària 1100
mm, amb escut impres Municipal, col·locada
encastada.

Rend.: 1,000 96,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 24,47423 = 4,89485

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 16,88707 = 3,37741

Subtotal: 8,27226 8,27226

Materials

BQ44155X u Pilona flexible fixa model X-last Gorge Premium o
equivalent de composite polimèric amb
nanopartícules reforçant, d'alçària 1100 mm, amb
escut impres Municipal, col·locada encastada.

1,000      x 88,00000 = 88,00000

Subtotal: 88,00000 88,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20681

COST DIRECTE 96,47907
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,47907
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FQ44X018P-70 u Pilona flexible extraible model A-flex o equivalent, a
aprovar per la DF, de composite polimèric amb
nanopartícules reforçant, d'alçària 1100 mm, amb
escut impres Municipal, col·locada amb base extraible
de plàstic, amb clau

Rend.: 1,000 115,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,330 /R x 24,47423 = 8,07650

A0140000 h Manobre 0,330 /R x 16,88707 = 5,57273

Subtotal: 13,64923 13,64923

Materials

BQ44X018 u Pilona flexible extraible model A-Flex o equivalent de
poliuretà, d'alçària total 1080 mm, amb escut impres
Municipal, col·locada en base extraible de plàstic amb
clau.

1,000      x 102,00000 = 102,00000

Subtotal: 102,00000 102,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34123

COST DIRECTE 115,99046
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,99046

GFACCV07P-71 u Connexió embornal format per tub de PE Ø200,
maniguet de reducció de PVC per a passar de 315
mm de DN a 200 mm de DN, de 10 bar de pressió
nominal, amb dues unions encolades.

Rend.: 1,000 122,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 22,77000 = 6,83100

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 26,49000 = 7,94700

Subtotal: 14,77800 14,77800

Materials

BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

0,300      x 5,21000 = 1,56300

BFAC5535 u Maniguet de reducció de PVC de 315 a 200 mm de
DN de 10 bar de pressió nominal amb dues unions
per a encolar

1,000      x 106,01000 = 106,01000

Subtotal: 107,57300 107,57300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22167

COST DIRECTE 122,57267
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,57267
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GRJ11612P-72 u Suministre i col.locació de protector d'escorça d'arbre
durant l'execució de les obres, d'1.50 m d'alçada
mínima, de tub de PVC o corrugat.

Rend.: 0,200 72,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A016P000 h Peó jardiner 0,010 /R x 16,56319 = 0,82816

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,010 /R x 19,28982 = 0,96449

Subtotal: 1,79265 1,79265

Maquinària

CRE21000 h Tisores pneumàtiques 0,010 /R x 0,93826 = 0,04691

Subtotal: 0,04691 0,04691

Partides d'obra

FD7E0060 m Tub polietile PE 315 mm Doble capa
Tub polietilè PE-100 per a sanejament de diàmetre
exterior 315 mm de dobre paret, de cara exterior de
paret estructurada alaveolar i cara interior  de paret
llisa, tipus Polieco o similar, rigidesa circunferencial,
SN > 0,04 Kg/cm2, segons norma CEN TC 155,
suministrament en tubs de longitud maxima 6 metres.
inclou la junta  (maneguet femella-femella) de polietilè
i cautxú entre tubs, filferro de lligat a la solera, tallat
del tub on calgui i inspecció amb càmara de video.
Suministrament i col·locació. (unitat de mesura: metre
lineal), inclòs formigó de resistència 200Kg/cm2,
consistència tova, i tamany d'àrid inferior a 12mm per
a solera, laterals, i cobriment de les canonades,
abocat amb dúmper o carretò i part proporcinal de
colzes, maneguets, entroncament i connexions entre
totes les xarxes primàries i secundàries, mitjançant el
tall en forma oblicua i rejuntat amb Sikadur i
formigonat.

1,200      x 58,86647 = 70,63976

Subtotal: 70,63976 70,63976

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,010 %  s 1,80000 = 0,00018

Subtotal: 0,00018 0,00018

COST DIRECTE 72,47950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,47950

M219X010P-73 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm
de gruix, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de
runes sobre camió i escombrat i neteja de la
superficie fresada inclos desplaçament de maquinaria

Rend.: 1,000 1,15 €

COST DIRECTE 1,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,1500

________________________________________________________________________________________________________________
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Z25P-74 ut Suministre i col.locació de protector d'escorça
d'arbres existents durant l'execució de les obres, de
1'50 m d'alçada mínima, de tub de PVC o corrugat o
taulons de fusta.

Rend.: 1,000 30,00 €

COST DIRECTE 30,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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B -  MATERIALS 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B01 -  LÍQUIDS 
B011 -  NEUTRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0111000. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, et. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecc ió de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús 

d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 

acompleix totes aquestes característiques: 

     - Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234) >= 5 

     - Total de substancies dissoltes (UNE 7-130) <= 15 g/l 

     - Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 

          - En cas d'utilitzar-se ciment SR <= 5 g/l 

          - En la resta de casos <= 1 g/l 

     - Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 

          - Formigó pretesat <= 1 g/l 

          - Formigó armat <= 3 g/l 

          - Formigó en massa amb armadura de fissuració <= 3 g/l 

     - Hidrats de carboni (UNE 7-132) 0 

     - Substancies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235) <= 15 g/l 

     - Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

          - Pretensat <= 0,2% pes de ciment 

          - Armat <= 0,4% pes de ciment 

          - En massa amb armadura de fissuració <= 0,4% pes de ciment 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

l de volum necessari procedent de la instal.lació de l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B03 -  GRANULATS 
B031 -  SORRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0312020,B0312010. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs. 

S'han considerat els tipus següents: 

     - Sorra de marbre blanc 
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     - Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

          - De pedra calcària 

          - De pedra granítica 

     - Sorra per a confecció de morters 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la D.F. 

No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables 0% 

Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082) Baix o nul 

 

SORRA DE MARBRE BLANC: 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre 0% 

 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2) <= 4 mm 

Terrossos d'argila (UNE 7-133) <= 1% en pes 

Partícules toves (UNE 7-134) 0% 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura 

en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244) <= 0,5% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 

i referits a granulat sec (UNE 146-500) <= 0,4% en pes 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 83-121) Nul.la 

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 

i referits al granulat sec (UNE 146-500) <= 0,8% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP) 

     - Formigó armat o en massa 

     amb armadures de fissuració <= 0,05% en pes 

     - Formigó pretensat <= 0,03% en pes 

     - Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

          - Pretensat <= 0,2% pes de ciment 

          - Armat <= 0,4% pes de ciment 

          - En massa amb armadura de fissuració <= 0,4% pes de ciment 

Estabilitat (UNE 7-136): 

     - Pèrdua de pes amb sulfat sòdic <= 10% 

     - Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic <= 15% 

 

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 

     - Granulat gruixut 

          - Granulat arrodonit <= 1% en pes 

          - Granulat de matxuqueig no calcàri <= 1% en pes 

     - Granulat fí 

          - Granulat arrodonit <= 6% en pes 

          - Granulat de matxuqueig no calcari 

          per a obres sotmeses a exposició 

          IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició <= 6% en pes 

          - Granulat de matxuqueig no calcari 

          per a obres sotmeses a exposició 

          I,IIa,b o cap classe específica d'exposició <= 10% en pes 

Equivalent de sorra (EAV)(UNE 83-131): 

     - Per a obras en ambients I, IIa,b 

          o cap classe específica d'exposició >= 75 

          - Resta de casos >= 80 

Friabilitat (UNE 83-115) <= 40 

Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134) 

 <= 5% 

 



Pacificació del carrer Bonestar entre el carrer Florida i el carrer Anoia 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  3 
 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 

     - Granulat gruixut 

          - Granulat arrodonit <= 1% en pes 

     - Granulat fí 

          - Granulat arrodonit <= 6% en pes 

          - Granulat de matxuqueig calcari 

          per a obres sotmeses a exposició 

          IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició <= 10% en pes 

          - Granulat de matxuqueix calcari 

          per a obres sotmeses a exposició 

          I,IIa,b o cap classe específica d'exposició <= 15% en pes 

Valor blau de metilè(UNE 83-130): 

     - Per a obres sotmeses a exposició 

     I,IIa,b o cap classe específica d'exposició <= 0,6% en pes 

     - Resta de casos <= 0,3% en pes 

 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
┌─────────────────────────────────────────────────┐ 

│  Tamís    │  Percentatge en  │   Condicions     │ 
│ UNE 7-050 │  pes que passa   │                  │ 

│   mm      │    pel tamís     │                  │  
│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
│   5,00    │        A         │      A = 100     │  
│   2,50    │        B         │  60 <= B <= 100  │ 
│   1,25    │        C         │  30 <= C <= 100  │ 
│   0,63    │        D         │  15 <= D <= 70   │ 
│   0,32    │        E         │   5 <= E <= 50   │ 
│   0,16    │        F         │   0 <= F <= 30   │ 
│   0,08    │        G         │   0 <= G <= 15   │  
│───────────│──────────────────│──────────────────│ 

│  Altres   │                  │  C - D <= 50     │ 
│   condi-  │                  │  D - E <= 50     │ 
│   cions   │                  │  C - E <= 70     │ 

└─────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Mida dels grànuls <= 1/3 del gruix del junt 

Contingut de matèries perjudicials <= 2% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 

Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la Direcció d'Obra en el que hi constará n com a mínim les dades 

següents: 

     - Nom del subministrador 

     - Numero de sèrie del full de subministrament 

     - Nom de la cantera 

     - Data del lliurament 

     - Nom del peticionari 

     - Tipus de granulat 

     - Quantitat de granulat subministrat 

     - Denominació del granulat(d/D) 

     - Identificació del lloc de subministrament 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
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SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 

 

SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B03 -  GRANULATS 
B033 -  GRAVES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0332Q10. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 

- Confecció de formigons 

- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 

- Material per a drenatges 

- Material per a paviments 

El seu origen pot ser: 

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 

     - Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 

- Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció 

Els granulats naturals poden ser: 

- De pedra granítica 

- De pedra calcària 

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents: 

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 

- Granulats reciclats provinents de formigó 

- Granulats reciclats mixtes 

- Granulats reciclats prioritariament naturals 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, 

granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la 

D.F. 

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 

Diàmetre mínim 98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) 

 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes.  

Contingut de maó + morters + formigons >= 90% en pes 

Contingut d'elements metàl.lics Nul 

Ús admissible Reblerts per a drenatges 

 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 

Contingut de formigó > 95% 

Contingut d'elements metàl.lics Nul 

Ús admissible: 

- Drenatges 

- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o IIb 

 

GRANULATS RECICLATS MIXTES: 

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos > 1600 kg/m3. 



Pacificació del carrer Bonestar entre el carrer Florida i el carrer Anoia 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  5 
 

Contingut de ceràmica <= 10% en pes 

Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter >= 95% en pes 

Contingut d'elements metàl.lics Nul 

Ús admissible: 

- Drenatges 

- Formigons en massa de resistència característica <= 125 kp/cm2 utilitzats en ambients I (segons EH-91) 

 

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó. 

Ús admissible: 

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 

S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 

- Per a confecció de formigons 

- Per a drens 

- Per a paviments 

- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 

 

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 

Contingut de silicats inestables Nul 

Contingut de compostos fèrrics Nul 

 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels següents: 

     - 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la 

direcció de formigonat) 

     - 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la direcció de formigonat) 

     - 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 

          - Lloses superiors de sostres, on la grandària màxima del granulat serà menor que el 0,4 del gruix mínim 

          - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), on la grandaria màxima del 

granulat serà menor que 0,33 del gruix mínim 

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 

     - Per a graves calcàries <= 2% en pes 

     - Per a graves granítiques <= 1% en pes 

     - Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals < 3% 

     - Per a granulats reciclats mixtos < 5% 

Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats 

de formigó o prioritariament naturals (UNE 7-238) >= 0,20 

Terrossos d'argila (UNE 7-133) <= 0,25% en pes 

Partícules toves (UNE 7-134) <= 5% en pes 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 

i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244) <= 1% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE 146-500 EX): 

     - Granulats reciclats mixtos < 1% en pes 

     - Altres granulats <= 0,4% en pes 

Sulfats soubles en àcids, expressats en SO3 i 

referits a granulat sec (UNE 146-500 EX) <= 0,8% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 

     - Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració <= 0,05% en pes 

     - Formigó pretensat <= 0,03% en pes 

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

     - Pretensat <= 0,2% pes del ciment 

     - Armat <= 0,4% pes del ciment 

     - En massa amb armadura de fissuració <= 0,4% pes del ciment 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs 0% 

Contingut de ió Cl-: 

     - Granulats reciclats mixtos < 0,06% 

Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals 

o reciclats prioritariament naturals (UNE 7-082) Baix o nul 
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Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 

     - Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos < 0,5% 

     - Altres granulats Nul 

Contingut de restes d'asfalt: 

     - Granulat reciclat mixt o provinent de formigó < 0,5% 

     - Altres granulats Nul 

Reactivitat: 

     - Àlcali-sílci o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o 

          Métode accelerat UNE 146-508 EX) Nul·la 

     - Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2) Nul·la 

Estabilitat (UNE 7-136): 

     - Pèrdua de pes amb sulfat sòdic <= 12% 

     - Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic <= 18% 

Absorció d'aigua: 

     - Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134) < 5% 

     - Granulats reciclats provinents de formigó < 10% 

     - Granulats reciclats mixtos < 18% 

     - Granulats reciclats prioritariament naturals < 5% 

 

GRAVA PER A DRENATGES: 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica 

ha de ser fixada explícitament per la D.F. segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149) <= 40 

Equivalent de sorra > 30 

Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (NLT 111/78). 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 

Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la Direcció d'Obra en el que hi constarán com a mínim les dades 

següents: 

     - Nom del subministrador 

     - Numero de sèrie del full de subministrament 

     - Nom de la cantera 

     - Data del lliurament 

     - Nom del peticionari 

     - Tipus de granulat 

     - Quantitat de granulat subministrat 

     - Denominació del granulat(d/D) 

     - Identificació del lloc de subministrament 

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

 

GRAVA PER A PAVIMENTS: 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 

213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

 

GRAVA PER A DRENATGES: 

5.1-IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenajes." 

5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenajes superficiales."  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 -  CIMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0514301,B051E101. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Conglomerant hidràulic format per materials artificials de naturalesa inorgànica i mineral, utilitzat a la confecció de morters, formigons, pastes, beurades, etc. 

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-97 amb les característiques següents: 

- Ciments sense característiques especials (CEM) 

- Ciments d'aluminat de calç (CAC/R) 

- Ciments blancs (BL) 

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada 

o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent , segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.  

També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea. 

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS 

Relació entre denominació i designació dels ciments segons el tipus: 
┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       Denominació                     │ Designació   │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland                       │  CEM I       │  

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland compost               │  CEM II/A-M  │ 

│                                       │  CEM II/B-M  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb escória           │  CEM II/A-S  │ 
│                                       │  CEM II/B-S  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb Putzolana         │  CEM II/A-P  │ 
│                                       │  CEM II/B-P  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb cendres           │  CEM II/A-V  │ 
│ volants                               │  CEM II/B-V  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb filler calcàri    │  CEM II/A-L  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice     │  CEM II/A-D  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment de forn alt                    │  CEM III/A   │ 

│                                       │  CEM III/B   │  
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment putzolànic                     │  CEM IV/A    │ 
│                                       │  CEM IV/B    │  
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment mixt                           │  CEM V/A     │  
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

 

CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES: 

Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador d'adormiment ni els additius):  
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Designació │   K   │   S   │   D   │   P   │   V   │   L   │  │ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│───────│──│ 

│ CEM I     │95-100 │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │  │ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│───────│──│ 

│CEM II/A-M │ 80-94 │  6-20 │  6-20 │  6-20 │  6-20 │  6-20 │  │ 
│CEM II/B-M │ 65-79 │ 21-35 │ 21-35 │ 21-35 │ 21-35 │ 21-35 │  │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│───────│──│ 
│CEM II/A-S │ 80-94 │  6-20 │   -   │   -   │   -   │   -   │  │ 
│CEM II/B-S │ 65-79 │ 21-35 │   -   │   -   │   -   │   -   │  │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│───────│──│ 
│CEM II/A-P │ 80-94 │   -   │   -   │  6-20 │   -   │   -   │  │ 
│CEM II/B-P │ 65-79 │   -   │   -   │ 21-35 │   -   │   -   │  │ 
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│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│───────│──│ 
│CEM II/A-V │ 80-94 │   -   │   -   │   -   │  6-20 │   -   │  │ 
│CEM II/B-V │ 65-79 │   -   │   -   │   -   │ 21-35 │   -   │  │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│───────│──│ 
│CEM II/A-L │ 80-94 │   -   │   -   │   -   │   -   │  6-20 │  │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│───────│──│ 
│CEM II/A-D │ 90-94 │   -   │  6-10 │   -   │   -   │   -   │  │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│───────│──│ 
│CEM III/A  │ 35-64 │ 36-65 │   -   │   -   │   -   │   -   │  │ 
│CEM III/B  │ 20-34 │ 66-80 │   -   │   -   │   -   │   -   │  │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│───────│──│ 
│CEM IV/A   │ 65-89 │   -   │ 11-35 │ 11-35 │ 11-35 │   -   │  │ 
│CEM IV/B   │ 45-64 │   -   │ 36-55 │ 36-55 │ 36-55 │   -   │  │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│───────│──│ 
│ CEM V/A   │ 40-64 │ 18-30 │   -   │ 18-30 │ 18-30 │   -   │  │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

(K=Clinker, S=Escoria siderúrgica, D=Fum de sílice, P=Putzolana natural, V=Cendres volants, L=Filler calcàri) 

Percentatge en massa del fum de sílice <= 10% 

Percentatge en massa de component calcàri <= 20% 

Percentatge en massa de components addicionals 

("filler" o algún dels components principals que no siguin 

específics del seu tipus) <= 5% 

 

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES I FÍSIQUES: 

Resistència a compressió en N/mm2: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Classe Resistent │ Resistència inicial │ Resistència normal  │ 
│                 │─────────────────────│─────────────────────│ 

│                 │  2 dies  │  7 dies  │      28 dies        │  
│─────────────────│──────────│──────────│─────────────────────│ 

│   32,5          │    -     │ >= 16,0  │ >= 32,5 │ <= 52,5   │ 
│─────────────────│──────────│──────────│─────────│───────────│ 

│   32,5 R        │ >= 13,5  │     -    │ >= 32,5 │ <= 52,5   │ 
│─────────────────│──────────│──────────│─────────│───────────│ 

│   42,5          │ >= 13,5  │     -    │ >= 42,5 │ <= 62,5   │ 
│─────────────────│──────────│──────────│─────────│───────────│ 

│   42,5 R        │ >= 20,0  │     -    │ >= 42,5 │ <= 62,5   │ 
│─────────────────│──────────│──────────│─────────│───────────│ 

│   52,5          │ >= 20,0  │     -    │ >= 52,5 │    -      │ 
│─────────────────│──────────│──────────│─────────│───────────│ 

│   52,5 R        │ >= 30,0  │     -    │ >= 52,5 │    -      │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

(R=Alta resistència inicial) 

Temps d'adormiment: 

     - Inici: 

          - Classe 32,5 i 42,5 >= 60 min 

          - Classe 52,5 >= 45 min 

     - Final <= 12 h 

Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) <= 10 mm 

 

CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES: 

Contingut de clorurs <= 0,1% 

Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa): 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Tipus    │ Pèrdua per │ Residu   │   Contingut en sulfats (SO3)         │  
│         │ calcinació │insoluble │                                      │  

│─────────│────────────│──────────│──────────────────────────────────────│ 
│Classe   │            │          │ 32,5-32,5R-42,5R │ 42,5R-52,5-52,5R  │ 

│─────────│────────────│──────────│──────────────────│───────────────────│ 
│ CEM I   │  <= 5,00   │ <= 5,00  │     <= 3,50      │   <= 4,0          │  

│─────────│────────────│──────────│──────────────────│───────────────────│ 
│ CEM II  │     -      │    -     │     <= 3,50      │   <= 4,0          │ 

│─────────│────────────│──────────│──────────────────│───────────────────│ 
│ CEM III │  <= 5,00   │ <= 5,00  │     <= 4,00      │   <= 4,0          │  

│─────────│────────────│──────────│──────────────────│───────────────────│ 
│ CEM IV  │     -      │    -     │     <= 3,50      │   <= 4,0          │ 

│─────────│────────────│──────────│──────────────────│───────────────────│ 
│ CEM V   │     -      │    -     │     <= 3,50      │   <= 4,0          │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

El ciment putzolànic CEM IV ha de complir l'assaig de putzolanicitat. 



Pacificació del carrer Bonestar entre el carrer Florida i el carrer Anoia 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  9 
 

 

CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES DELS CIMENTS D'ALUMINAT DE CALç: 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 

Clinker 100% 

Resistència a la compressió: 

     - A les 6 h >= 20 N/mm2 

     - A les 24 h >= 40 N/mm2 

Temps d'adormiment: 

     - Inici >= 60 min 

     - Final <= 12 h 

Composició química (% en massa): 

     - Alúmina (Al2O3) >= 36 - <= 55 

     - Sulfurs (S=) <= 0,10 

     - Clorurs (Cl-) <= 0,10 

     - Àlcalis <= 0,40 

     - Sulfats (SO3) <= 0,50 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS BLANCS: 

Índex de blancor (UNE 80-117) >= 75% 

Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador d'adormiment ni els additius):  
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Denominació              │ Tipus  │  Clinker  │  Addicions  │  
│─────────────────────────│────────│───────────│─────────────│ 

│Ciment pòrtland blanc    │  BL I  │ 95 - 100  │    0 - 5    │ 
│─────────────────────────│────────│───────────│─────────────│ 

│Ciment pòrtland blanc    │  BL II │ 75 - 94   │    6 - 25   │ 
│amb addicions            │        │           │             │  
│─────────────────────────│────────│───────────│─────────────│ 

│Ciment pòrtland blanc    │  BL V  │ 40 - 74   │   26 - 60   │ 
│per a enrajolats         │        │           │             │  

└────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Resistència a compressió N/mm2: 
┌────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│   Classe   │ Resistència inicial │ Resistència normal  │ 
│ Resistent  │      a 2 dies       │     a 28 dies       │  

│────────────│─────────────────────│─────────────────────│ 
│    22,5    │          -          │ >= 22,5 │ <= 42,5   │ 

│────────────│─────────────────────│─────────│───────────│ 
│    42,5    │       >= 13,5       │ >= 42,5 │ <= 62,5   │ 

│────────────│─────────────────────│─────────│───────────│ 
│    42,5 R  │       >= 20,0       │ >= 42,5 │ <= 62,5   │ 

│────────────│─────────────────────│─────────│───────────│ 
│    52,5    │       >= 20,0       │ >= 52,5 │     -     │ 

└────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

(R=Alta resistència inicial) 

Temps d'adormiment: 

     - Inici: 

          - Classe 22,5 >= 60 min 

          - Classe 42,5 i 52,5 >= 45 min 

     - Final <= 12 h 

Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) <= 10 mm 

 

CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES: 

Contingut de clorurs <= 0,1% 

Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa): 
┌──────────────────────────────────────────────────┐ 

│Tipus  │  Pèrdua per │  Residu  │  Contingut en   │ 
│       │ calcinació  │ insoluble│  sulfats (SO3)  │ 

│───────│─────────────│──────────│─────────────────│ 
│ BL I  │   <= 5,00   │  <= 5,00 │    <= 4,5       │ 

│ BL II │      -      │     -    │    <= 4,0       │ 
│ BL V  │      -      │     -    │    <= 3,5       │ 

└──────────────────────────────────────────────────┘ 
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CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

Prescripcions addicionals respecte als components (%) 
┌────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│    Tipus          │        C3A        │    C3A + C4AF  │  
│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 
│    CEM I          │      <= 5,0       │     <= 22,0    │ 
│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 
│    CEM II         │      <= 8,0       │     <= 25,0    │  

│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 
│   CEM III/A       │     <= 10,0       │     <= 25,0    │  

│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 
│   CEM III/B       │       (1)         │        (1)     │  

│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 
│   CEM IV/A        │      <= 8,0       │     <= 25,0    │  
│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 
│   CEM IV/B        │     <= 10,0       │     <= 25,0    │  

│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 
│   CEM V/A         │     <= 10,0       │     <= 25,0    │  
└────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

(1) El ciment CEM III/B sempre es resistent a l'aigua de mar. 

C3A i C4AF es determinarà segons UNE 80-304. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 

El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals de tots els seus components. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de subministrament 

- Identificació del vehicle de transport 

- Quantitat subministrada 

- Designació i denominació del ciment 

- Referència de la comanda 

- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 

Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 

- Pes net 

- Designació i denominació del ciment 

- Nom del fabricant o marca comercial 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 

condicions. 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

     - Classes 22,5 i 32,5 3 mesos 

     - Classes 42,5 2 mesos 

     - Classes 52,5 1 mes 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

RC-97 "Instrucción para la Recepción de Cementos" 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B053 -  CALÇS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0532310. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, composada principalment per òxid de calci i òxid de magnesi. 

S'han considerat els tipus següents: 
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- Calç amarada en pasta CL 90 per a construcció 

- Calç aèria CL 90 per a construcció 

- Calç aèria per a estabilització d'esplanades 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomaració. 

 

CALÇ AÈRIA CL 90 PER A CONSTRUCCIÓ: 

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 

Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2) >= 90% en pes 

Contingut de MgO (UNE-EN 459-2) <= 5% en pes 

Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2) <= 2% en pes 

Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2) <= 4% en pes 

Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 

     - Material retingut al tamís 0,09 mm <= 7% 

     - Material retingut al tamís 0,2 mm <= 2% 

Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 

     - Pastes amarades Passa 

- Altres calçs: 

          - Mètode de referència <= 20 

          - Mètode alternatiu <= 2 

Densitat aparent per a calç 

en pols (UNE-EN 459-2) Da 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 

Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 

     - Pastes amarades 45% < h < 70% 

     - Altres calçs <= 2% 

 

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADES: 

Contingut de CaO + MgO >= 90% 

Contingut de CO2 <= 5% 

Composició: 

     - Calç tipus I Calç viva micronitzada i calç amarada 

     - Calç tipus II Calç viva granular 

Finura de la mòlta, mesurats els rebuigs acumulats màxims, referits al pes sec: 

     - Calç tipus I (tamís 200 micròmetres) <= 10% 

     - Calç tipus II (tamís 6,3 mm) <= 0,0% 

Reactivitat (UNE 80-502): 
┌───────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Tipus de calç   │ Temperatura │ Temps de reacció  │ 
│─────────────────│─────────────│───────────────────│ 

│ Calç viva       │   >= 60°C   │   <= 15 min       │ 
│─────────────────│─────────────│───────────────────│ 

│ Calç dolomítica │   >= 50°C   │   <= 15 min       │ 
└───────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Utilitzacions recomenades: 

     - Calç tipus I Barreges en planta 

     - Calç tipus II Barreges "in situ" 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de subministrament 

- Designació d'acord amb les normes UNE 80-501 i 80-502 

- Identificació del vehicle de transport 

- Referència de la comanda 

- Quantitat subministrada 

A l'envàs hi han de figurar les dades següents: 
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- Nom del fabricant o marca comercial 

- Designació d'acord amb les normes UNE 80-501 i 80-502 

- Pes net 

Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie i dels corrents d'aire, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

CALÇ PER A CONSTRUCCIÓ: 

UNE 80-501-93 (1) EXP "Cales para construcción. Definiciones, especificaciones." 

 

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADES: 

RCA-92 "Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos." 

UNE 80-502-92 EXP "Cales vivas o hidratadas utilizadas en la estabilización de suelos." 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B055 -  LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0552100. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Emulsions bituminoses: 

          - Aniònica 

          - Catiònica 

          - Polimèrica 

- Betum asfàltic 

- Betum fluidificat: 

          - Curat mig 

          - Curat ràpid 

- Betum fluxat 

- Quitrà 

L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una solució aquosa, amb un agent emulsionant. 

El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscós preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destilació, oxigenació o "cracking 

El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporació de fraccions líquides, més o menys volàtils i procedents de la destilació del petroli, a 

un betum asfàltic. 

El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut obtingut a la destilació destructiva del carbó a altes temperatures. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada 

o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent , segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea. 

 

EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat.  

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 

No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-la. 

Tamisatge retingut al tamís 0,08 UNE (NLT-142/84) <= 0,10% 

Demulsibilitat (NLT 141/84) per a tipus EAR >= 60% 

Càrrega de partícules (NLT 194/84) Negativa 

Assaig amb el residu de destilació: 

     - Ductilitat (NLT 126/84) >= 40 cm 

     - Solubilitat (NLT 130/84) >= 97,5% 

Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques: 



Pacificació del carrer Bonestar entre el carrer Florida i el carrer Anoia 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  13 
 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│CARACTERÍSTIQUES │                   TIPUS EMULSIÓ                      │  
│                 │──────────────────────────────────────────────────────│ 

│                 │EAR 0 │EAR 1 │EAR 2 │ EAM  │EAL 1 │EAL 2 │  EAI       │  
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│────────────│ 
│Viscositat       │      │      │      │      │      │      │            │ 

│Saybolt          │      │      │      │      │      │      │            │  
│(NLT 134/85)     │      │      │      │      │      │      │            │  

│UNIVERSAL a 25°C │<=100s│  -   │  -   │  -   │  -   │ -    │   -        │ 
│FUROL a 25°C     │  -   │<=50s │>=50s │>=40s │<=100s│<=50s │ <=50s      │ 

│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│────────────│ 
│Contingut d'aigua│      │      │      │      │      │      │            │  
│(NLT 137/84)     │<=53% │<=40% │<=35% │<=40% │<=45% │<=40% │ <=50%      │ 

│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│────────────│ 
│Betum asfàltic   │      │      │      │      │      │      │            │  

│residual         │      │      │      │      │      │      │            │ 
│(NLT 139/84)     │>=43% │>=60% │>=65% │>=57% │>=55% │>=60% │ >=50%      │  

│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│────────────│ 
│Fluidificant per │      │      │      │      │      │      │            │  

│destilació       │      │      │      │      │      │      │            │  
│(NLT 139/84)     │ <=7% │ 0%   │ 0%   │<=10% │ <=8% │ 0%   │10<=F<=20%  │  

│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│────────────│ 
│Sedimentació a 7 │      │      │      │      │      │      │            │ 

│dies (NLT 140/84)│<=10% │ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=5% │10<=20%     │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│────────────│ 

│ASSAIGS AMB EL   │      │      │      │      │      │      │            │  
│RESIDU DE DESTI- │30<=  │30<=  │130<= │130<= │130<= │30<=  │200<=       │ 

│LACIÓ:           │      │      │      │      │      │      │            │  
│Penetració (P)   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=         │  

│(NLT 124/84)     │      │      │      │      │      │      │            │ 
│0,1 mm           │200   │200   │200   │250   │200   │200   │300         │  

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

 

EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAL 2 O EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECL 2: 

Barreja amb ciment (NLT 144/84) <= 2% 

 

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat.  

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 

No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-la. 

Tamissatge retingut al tamís 0,08 UNE (NLT 142/84) <= 0,10% 

Càrrega de partícules (NLT 141/84) Positiva 

Assaig amb el residu de destilació: 

     - Ductilitat (NLT 126/84) >= 40 cm 

     - Solubilitat (NLT 130/84) >= 97,5% 

Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│CARACTERÍSTIQUES │                     TIPUS EMULSIÓ                    │  
│                 │──────────────────────────────────────────────────────│ 

│                 │ECR 0 │ECR 1 │ECR 2 │ECR 3 │ ECM │ECL 1 │ECL 2│ECI    │  
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│───────│ 
│Viscositat       │      │      │      │      │     │      │     │       │  

│Saybolt          │      │      │      │      │     │      │     │       │  
│(NLT 138/84)     │      │      │      │      │     │      │     │       │ 

│UNIVERSAL a 25°C │<=100s│   _  │  _   │ _    │ _   │  _   │  _  │ _     │  
│FUROL 25°C       │  _   │<=50s │  _   │ _    │ _   │<=100s│<=50s│<=50s  │  
│FUROL 50°C       │  _   │   _  │>=20s │>=50s │>=20s│  _   │  _  │ _     │  

│─────────────────│──────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│───────│ 
│Contingut d'aigua│      │      │      │      │     │      │     │       │  
│(NLT 137/84)     │<=53% │<=43% │<=38% │<=33% │<=35%│ <=45%│<=43%│<=50%  │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│───────│ 
│Betum asfàltic   │      │      │      │      │     │      │     │       │  

│residual         │      │      │      │      │     │      │     │       │  
│(NLT 139/84)     │>=43% │>=57% │>=62% │>=66% │>=59%│>=55% │>=57%│>=40%  │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│───────│ 

│Fluidificant per │      │      │      │      │     │      │     │10<=F  │  
│destilació       │      │      │      │      │     │      │     │       │  

│(NLT 139/84)     │<=7%  │<=5%  │<=5%  │<=2%  │<=12%│ <=10%│  0% │<=20%  │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│───────│ 
│Sedimentació a 7 │      │      │      │      │     │      │     │       │  
│dies (NLT 140/84)│<=10% │<=5%  │<=5%  │<=5%  │<=5% │<=5%  │<=5% │<=10%  │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│───────│ 

│ASSAIG AMB EL    │      │      │      │      │     │      │     │       │  
│RESIDU DE DESTI- │130<= │130<= │130<= │30<=  │30<= │130<= │30<= │00<=   │ 

│LACIÓ:           │      │      │      │      │     │      │     │       │  



Pacificació del carrer Bonestar entre el carrer Florida i el carrer Anoia 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  14 
 

│Penetració (P)   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=  │ P<=  │ P<= │  P<=  │ 
│(NLT 124/84)     │      │      │      │      │     │      │     │       │  
│0,1 mm           │200   │200   │200   │200   │250  │ 200  │ 200 │  300  │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

 

EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAM O CATIÒNICA ECM: 

Ha de complir l'assaig NLT 196/84 referent al cobriment i resistència al desplaçament del granulat. 

 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat.  

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 

No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-la. 

Característiques de l'emulsió: 

     - Densitat relativa a 25°C 0,98 - 1,10 g/cm3 

     - Contingut d'aigua 40 - 55% 

Residu de destil.lació en pes 45 - 60% 

Contingut de cendres 5 - 30% 

Enduriment 24h 

Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca Total 

Solubilitat en aigua de l'emulsió seca Insoluble 

Característiques del residu sec: 

     - Escalfament a 100°C No hi haurà guerxaments, 

  degoteig ni formació de bombolles 

     - Flexibilitat a 0°C No hi haurà clivellaments, 

  escates ni pèrdua d'adhesivitat 

     - Assaig enfront de la flama directa S'ha de carbonitzar sense fluir 

     - Resistència a l'aigua No s'han de formar bombolles 

  ni reemulsificació 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE 104-231. 

 

BETUM ASFÀLTIC: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua. 

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures. 

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 

Índex de penetració (NLT 125/84) >= -1 

  <= +1 

Solubilitat (NLT 130/84) >= 99,5% 

Contingut d'aigua (NLT 123/84) <= 0,2% 

Característiques físiques del betum original: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│      CARACTERÍSTIQUES DEL      │       TIPUS BETUM       │ 
│                                │─────────────────────────│  
│         BETUM ORIGINAL         │  B 60/70   │  B 80/100  │  
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 

│ Penetració (25°C, 100 g, 5 sg) │  >= 6 mm   │  >= 8 mm   │ 
│ (NLT 124/84)                   │  <= 7 mm   │  <= 10 mm  │  
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 

│ Punt de reblaniment (A i B)    │  >= 48°C   │  >= 45°C   │ 
│ (NLT 125/84)                   │  <= 57°C   │  <= 53°C   │ 

│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Punt de fragilitat Fraass      │            │            │  

│ (NLT 182/84)                   │  <= -8°C   │ <= -10°C   │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 

│ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   │            │            │  
│ (NLT 126/84)                   │  >= 90 cm  │ >= 100 cm  │  

│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Punt d'inflació v/a            │            │            │ 
│ (NLT 127/84)                   │  >= 235°C  │ >= 235°C   │ 

│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Densitat relativa 25°C/25°C    │            │            │  

│ (NLT 122/84)                   │     1      │    1       │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Característiques físiques del residu de pel.lícula fina: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│      CARACTERÍSTIQUES DEL      │       TIPUS BETUM       │ 
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│      RESIDU DE PEL.LÍCULA      │─────────────────────────│ 
│             FINA               │  B 60/70   │  B 80/100  │  
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Variació de massa              │            │            │  
│ (NLT 185/84)                   │  <= 0,8%   │  <= 1,0%   │ 

│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Penetració (25°C, 100 g, 5 s)  │            │            │  
│ % penetr. orig. (NLT 124/84)   │  >= 50%    │  >= 45%    │ 

│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Augment del punt de reblaniment│            │            │  

│ (A i B) (NLT 125/84)           │  <= 9°C    │ <= 10°C    │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 

│ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   │            │            │ 
│ (NLT 126/84)                   │  >= 50 cm  │ >= 75 cm   │  

└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

 

BETUM FLUIDIFICAT: 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 

No ha de tenir símptomes de coagulació. 

 

BETUM FLUIDIFICAT DE CURAT MIG: 

Característiques físiques del betum fluidificat de curat mig: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│      CARACTERÍSTIQUES        │            TIPUS BETUM                  │  
│                              │─────────────────────────────────────────│  

│                              │  FM-100    │  FM-150     │  FM-200      │ 
│──────────────────────────────│────────────│─────────────│──────────────│ 
│Punt d'inflamació v/a         │            │             │              │  
│(NLT 136/72)                  │  >= 38°C   │  >= 66°C    │  >= 66°C     │  

│──────────────────────────────│────────────│─────────────│──────────────│ 
│Viscositat Saybolt-Furol      │            │             │              │  

│(NLT 133/72) a 25°C           │75>=V>=150s │     _       │     _        │  
│             a 60°C           │     _      │100>=V>=200s │     _        │  
│             a 82°C           │     _      │     _       │125>=V>=250s  │ 
│──────────────────────────────│────────────│─────────────│──────────────│ 

│Destilació (% del volum total │            │             │              │  
│destilat fins a 360°C)        │            │             │              │ 

│(NLT 134/85) a 225°C          │  <= 25%    │   <= 10%    │       0%     │  
│             a 260°C          │40<=D<=70%  │ 15<=D<=55%  │    <= 30%    │  
│             a 316°C          │75<=D<=93%  │ 60<=D<=87%  │  40<=D<=80%  │  

│──────────────────────────────│────────────│─────────────│──────────────│ 
│Residus de la destilació      │            │             │              │  

│a 360°C (NLT 134/85)          │50<=R<=55%  │ 67<=R<=72%  │  78<=R<=83%  │  
│──────────────────────────────│────────────│─────────────│──────────────│ 

│Contingut d'aigua en volum    │            │             │              │  
│(NLT 123/84)                  │  >= 0,2%   │   >= 0,2%   │    >= 0,2%   │  

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Assajos sobre el residu de destilació: 

     - Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124/84) >= 12 mm 

  <= 30 mm 

     - Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126/84) >= 100 cm 

     - Solubilitat (NLT 130/84) >= 99,5% 

 

BETUM FLUIDIFICAT DE CURAT RÀPID: 

Característiques físiques del betum fluidificat de curat ràpid: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│      CARACTERÍSTIQUES        │            TIPUS BETUM                  │  
│                              │─────────────────────────────────────────│ 

│                              │  FM-100    │  FM-150     │  FM-200      │ 
│──────────────────────────────│────────────│─────────────│──────────────│ 
│Punt d'inflamació v/a         │            │             │              │ 
│(NLT 136/72)                  │     _      │  >= 27°C    │  >= 27°C     │  

│──────────────────────────────│────────────│─────────────│──────────────│ 
│Viscositat Saybolt-Furol      │            │             │              │ 
│(NLT 133/72) (V) a 25°C       │75>=V>=150s │     _       │     _        │  

│                 a 60°C       │     _      │100>=V>=200s │     _        │  
│                 a 82°C       │     _      │     _       │125>=V>=250s  │  
│──────────────────────────────│────────────│─────────────│──────────────│ 

│Destilació (% del volum total │            │             │              │  
│destilat fins a 360°C)        │            │             │              │  

│(NLT 134/85) a 190°C          │  >= 15%    │     _       │       _      │ 
│             a 225°C          │  >= 55%    │   >= 40%    │    >= 8%     │  
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│             a 260°C          │  >= 75%    │   >= 65%    │    >= 40%    │  
│             a 316°C          │  >= 90%    │   >= 87%    │    >= 80%    │  
│──────────────────────────────│────────────│─────────────│──────────────│ 

│Residus de la destilació      │            │             │              │  
│a 360°C (NLT 134/85) (R)      │50>=R>=55%  │ 67>=R>=72%  │  78>=R>=83%  │  

│──────────────────────────────│────────────│─────────────│──────────────│ 
│Contingut d'aigua en volum    │            │             │              │  
│(NLT 123/84)                  │  <= 0,2%   │   <= 0,2%   │    <= 0,2%   │  

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Assajos sobre el residu de destilació: 

     - Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124/84) >= 8 mm 

  <= 12 mm 

     - Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126/84) >= 100 cm 

     - Solubilitat (NLT 130/84) >= 99,5% 

 

BETUM FLUXAT: 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 

No han de tenir símptomes de coagulació. 

Punt d'inflamació v/a (NLT 136/72) >= 60°C 

Fenols en volum (NLT 190/85) <= 1,5% 

Naftalina en massa (NLT 191/85) <= 2% 

Assajos sobre el residu de destilació: 

     - Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124/84) >= 10 mm 

  <= 15 mm 

Característiques físiques del betum fluxat: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│       CARACTERÍSTIQUES        │        TIPUS BETUM          │ 
│                               │─────────────────────────────│  
│                               │   FX 175     │   FX 350     │  
│───────────────────────────────│──────────────│──────────────│ 

│Viscositat STV a 40°C          │              │              │ 
│(orifici 10 mm) (NLT 187/72)   │150>=V>=200s  │300>=V>=400s  │ 

│───────────────────────────────│──────────────│──────────────│ 
│Destilació (% del volum total  │              │              │  
│destilat fins a 360°C)         │              │              │ 

│              a 190°C          │    <= 3%     │    <= 2%     │  
│              a 225°C          │    <= 10%    │    <= 10%    │  
│              a 315°C          │    <= 25%    │    <= 25%    │  
│              a 360°C          │    <= 25%    │    <= 25%    │ 
│───────────────────────────────│──────────────│──────────────│ 

│Residu de la destilació        │              │              │  
│a 360°C (NLT 134/85)           │    >= 90%    │    >= 92%    │  

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

 

QUITRÀ: 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 

Contingut d'aigua, en massa (NLT 123/84) <= 0,5% 

Índex d'escuma (NLT 193/73) <= 8 

Característiques físiques del quitrà: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│CARACTERÍSTIQUES  │                TIPUS DE QUITRÀ                      │  
│                  │─────────────────────────────────────────────────────│ 
│                  │ AQ 38   │ AQ 46   │  BQ 30   │  BQ 58   │ BQ 62     │  
│──────────────────│─────────│─────────│──────────│──────────│───────────│ 
│Equiviscositat    │         │         │          │          │           │  

│(NLT 188/85)      │         │         │          │          │           │  
│(amb una toleràn- │         │         │          │          │           │  
│cia d'1,5°C)      │  38°C   │  46°C   │  30°C    │  58°C    │  62°C     │  

│──────────────────│─────────│─────────│──────────│──────────│───────────│ 
│Densitat relativa │ 1,10<=  │ 1,11<=  │ 1,10<=   │ 1,13<=   │ 1,13<=    │  

│(DR) 25°C/25°C    │ DR      │ DR      │ DR       │ DR       │ DR        │  
│(NLT 122/84)      │ <=1,25  │ <=1,25  │ <=1,24   │ <=1,27   │ <=1,27    │  

│──────────────────│─────────│─────────│──────────│──────────│───────────│ 
│Destilació en     │         │         │          │          │           │  

│massa (DT)        │         │         │          │          │           │  
│a) fins a 200°C   │<= 0,5%  │ <= 0,5% │ <= 0,5%  │ <= 0,5%  │ <= 0,5%   │ 

│b) 200°C - 270°C  │<=DT<=10%│2<=DT<=7%│4<=DT<=11%│  <= 3%   │ <= 2%     │ 
│c) 270°C - 300°C  │<=DT<=9% │2<=DT<=7%│4<=DT<=9% │1<=DT<=6% │1<=DT<=5%  │ 
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│   b i c          │<= 16%   │ <= 12%  │ <= 16%   │ <= 8%    │ <= 7%     │ 
│──────────────────│─────────│─────────│──────────│──────────│───────────│ 
│Punt de reblani-  │         │         │          │          │           │  
│ment (A i B) del  │ 35<=    │  35<=   │  35<=    │          │           │  

│residu de desti-  │ PR      │  PR     │  PR      │ <= 56°C  │ <= 56°C   │ 
│lació (NLT 125/84)│ <=53°C  │  <=55°C │  <=46°C  │          │           │ 

│──────────────────│─────────│─────────│──────────│──────────│───────────│ 
│Fenols en volum   │         │         │          │          │           │ 

│(NLT 190/85)      │ >= 3%   │ >= 2,5% │ >= 3%    │ >= 2%    │ >= 2%     │ 
│──────────────────│─────────│─────────│──────────│──────────│───────────│ 
│Naftalina en massa│         │         │          │          │           │  

│(NLT 191/85)      │ >= 4%   │  >= 3%  │ >= 4%    │>= 2,5%   │ >= 2,5%   │  
│──────────────────│─────────│─────────│──────────│──────────│───────────│ 
│Insoluble en toluè│         │         │          │          │           │  

│(en massa)        │         │         │          │          │           │ 
│(NLT 192/88)      │ >= 24%  │ >= 25%  │ >= 23%   │ >= 28%   │ >= 28%    │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 

Subministrament: En bidons nets, sense desperfectes i amb sistema de tanca hermètica. S'indicarà el producte que contenen.  

Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de la intempèrie i per un temps màxim de sis mesos amb l'envàs tancat hermèticament. 

 

EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES O CATIÒNIQUES: 

Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han de ser hermètics i no es poden utilitzar els usats anteriorment per emulsions diferents. 

Emmagatzematge: els bidons en instal.lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la influència de motors, focs o altres fo nts de calor. El subministrat a 

granel, en tancs aïllats amb ventilació. 

 

BETUMS ASFÀLTICS: 

Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la temperatura situats a llocs visibles. 

Emmagatzematge: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats. 

 

BETUMS FLUIDIFICATS, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ: 

Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han de ser hermètics. Els camions cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o 

BQ 30, poden no estar calefactats. La resta de betums i quitrans s'ha de transportar en cisternes calefactades i provistes de termòmetres de control de la temperatura situats en 

llocs visibles. 

Emmagatzematge: els bidons en instal.lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor. El submnistrat a granel 

en tancs aïllats, amb ventilació i sistema de control. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats.  
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 

NBE QB-90 "Cubiertas con materiales bituminosos." 

UNE 104-231-88 1R "Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones asfálticas." 

 

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA O ANIÒNICA, BETUM O QUITRÀ: 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 

213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
B064 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0641050,B0641070,B0641080,B064300C. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de 

juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
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La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

     - Consistència 

     - Grandària màxima del granulat 

     - Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

     - Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

     - Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

     - La indicació de l'us estructural que tindrá el formigó: en massa, armat o pretensat 

La designació per propietats es fará d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

     - T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat 

     - R: Resistència característica especificada, en N/mm2 

     - C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

     - TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

     - A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de 

grandaria máxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 

aigua/ciment) 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i 

contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les dades que el suministrador hagi d'aportar serán especificades 

abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 

s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la 

D.F., o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE. 

Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  

Tipus de ciment: 

     - Formigó en massa Ciments comuns(UNE 80-301) 

  Ciments per a usos especials(UNE 80-307) 

     - Formigó armat Ciments comuns(UNE 80-301) 

     - Formigó pretensat Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80-307) 

     - Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80-305) 

     - Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar(UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 

80-306) 

Classe del ciment >= 32,5 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment 

considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

     - Obres de formigó en massa >= 200 kg/m3 

     - Obres de formigó armat >= 250 kg/m3 

     - Obres de formigó pretensat >= 275 kg/m3 

     - A totes les obres <= 400 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 

d'exposició més favorable ha de ser: 

     - Formigó en massa <= 0,65 kg/m3 

     - Formigó armat <= 0,65 kg/m3 

     - Formigó pretensat <= 0,60 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

     - Consistència seca 0 - 2 cm 

     - Consistència plàstica 3 - 5 cm 

     - Consistència tova 6 - 9 cm 

     - Consistència fluida 10-15 cm 

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

     - Pretensat <= 0,2% pes del ciment 

     - Armat <= 0,4% pes del ciment 

     - En massa amb armadura de fissuració <= 0,4% pes del ciment 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 
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          - Consistència seca Nul 

          - Consistència plàstica o tova ± 1 cm 

     - Consistència fluida ± 2 cm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Data de lliurament 

     - Nom del peticionari i del responsable de la recepció 

- Especificacions del formigó: 

          - Resistència característica 

          - Formigons designats per propietats: 

               - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 

               - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 

          - Formigons designats per dosificació: 

               - Contingut de ciment per m3 

               - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 

          - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 

          - Tipus, classe i marca del ciment 

          - Grandària màxima del granulat 

          - Consistència 

          - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

          - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Designació específica del lloc de subministrament 

     - Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 

     - Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
B06N -  FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B06NN14C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum 
necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.  
S'han considerat els materials següents:  
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM 
III/C  
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, 
sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics.  
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc ciment.  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.  
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 



Pacificació del carrer Bonestar entre el carrer Florida i el carrer Anoia 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  20 
 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.  
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.  
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari.  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.  
Classe resistent del ciment:  >= 32,5  
Contingut de ciment:  >= 150 kg/m3  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE,o identificació d'autoconsum  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Data i hora de lliurament  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la 
dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.  
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 
     - Tipus i contingut de ciment 
     - Relació aigua ciment 
     - Contingut en addicions, si es el cas 
     - Tipus i quantitat d'additius  
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista  
- Control de les condicions de subministrament.  
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)  
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcta.  
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 -  MAONS CERÀMICS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0F1D2A1. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Maons ceràmics, obtinguts per un procés d'emmotllament, manual o mecànic; d'una pasta d'argila i, eventualment, d'altres materials; i un procés de secatge i cocció. 

No es consideren peces amb dimensiones superiors a 30 cm. 

Es consideren les següents tipus de maons: 

- Massís (M) 

- Calat (P) 

- Foradat (H) 

Es consideren les següents classes de maons: 

- Maó per a utilitzar revestit (NV) 

- Maó per a utilitzar amb la cara vista (V) 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els maons han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc... i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives 

requerides per la D.F. 

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 

10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 

La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix. 

Resistència mínima a la compressió (UNE 67-026): 

     - Maó massís >= 100 kp/cm2 

     - Maó calat >= 100 kp/cm2 

     - Maó foradat >= 50 kp/cm2 

Fletxa màxima d'arestes i diagonals: 
┌───────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Dimensió nominal       │        Fletxa màxima          │  

│                       │───────────────────────────────│ 
│Aresta o diagonal (A)  │ Cara vista  │ Per a revestir  │ 

│        (cm)           │    (mm)     │    (mm)         │  
│───────────────────────│─────────────│─────────────────│ 

│        A > 30         │     4       │     6           │ 
│───────────────────────│─────────────│─────────────────│ 
│   25 < A <= 30        │     3       │     5           │  
│───────────────────────│─────────────│─────────────────│ 
│ 12,5 < A <= 25        │     2       │     3           │  

└───────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Gruix de les parets del maó: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                              │ Maó de cara vista │ Maó per a revestir  │  
│                              │      (mm)         │       (mm)          │ 

│──────────────────────────────│───────────────────│─────────────────────│ 
│Paret exterior cara vista     │     >= 15         │         -           │ 

│──────────────────────────────│───────────────────│─────────────────────│ 
│Paret exterior per a revestir │     >= 10         │      >= 6           │  

│──────────────────────────────│───────────────────│─────────────────────│ 
│Paret interior                │     >= 5          │      >= 5           │  

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Succió d'aigua (UNE 67-031) <= 0,45 g/cm2 x min 

Absorció d'aigua (UNE 67-027): 

     - Maó per a revestir <= 22% 

     - Maó de cara vista <= 20% 

Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039): 

     - Nombre màxim d'escrostonaments en una peça 1 

     - Dimensió <= 15 mm 

- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats 

       d'una mostra de remesa de 24 unitats 1 

Toleràncies: 

- Tolerància sobre el valor nominal de les arestes: 
┌────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                  │         Tolerància              │  
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│   Arestes (A)    │─────────────────────────────────│ 
│                  │  Cara vista  │  Per a revestir  │ 

│      (cm)        │    (mm)      │     (mm)         │ 
│──────────────────│──────────────│──────────────────│ 
│   10 < A < 30    │    ± 3       │     ± 6          │  

│──────────────────│──────────────│──────────────────│ 
│   A <= 10        │    ± 2       │     ± 4          │  
└────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

- Tolerància sobre la dispersió de la dimensió: 
┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                    │         Tolerància              │  
│   Aresta (A)       │─────────────────────────────────│ 

│      (cm)          │  Cara vista  │  Per a revestir  │ 
│                    │     (mm)     │      (mm)        │  

│────────────────────│──────────────│──────────────────│ 
│   10 < A <= 30     │       5      │       6          │  
│────────────────────│──────────────│──────────────────│ 
│   A <= 10          │      3       │       4          │  
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

- Angles díedres: 

          - Maó de cara vista ± 2° 

          - Maó per a revestir ± 3° 

 

MAONS DE CARA VISTA: 

Gelabilitat (UNE 67-028) No gelable 

Eflorescències (UNE 67-029) "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido" 

 

MAÓ MASSÍS: 

Maó semse perforacions o amb perforacions al pla. 

Volum de les perforacions <= 10% del volum de la peça 

Secció de cada perforació <= 2,5 cm2 

 

MAÓ CALAT: 

Maó amb tres o més perforacions al pla. 

Volum de les perforacions > 10% del volum del maó 

Massa mínima del maó dessecat: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Llarg    │  Gruix  │  Maó per a revestir  │  Maó de cara vista  │ 
│─────────│─────────│──────────────────────│─────────────────────│ 
│         │ 3,5 cm  │        1000 g        │          -          │ 
│         │─────────│──────────────────────│─────────────────────│ 

│<= 26 cm │ 5,2 cm  │        1500 g        │       1450 g        │ 
│         │─────────│──────────────────────│─────────────────────│ 
│         │ 7,0 cm  │        2000 g        │       1850 g        │  
│─────────│─────────│──────────────────────│─────────────────────│ 
│         │ 5,2 cm  │        2200 g        │       2000 g        │ 
│         │─────────│──────────────────────│─────────────────────│ 

│>= 26 cm │ 6,0 cm  │        2550 g        │       2350 g        │  
│         │─────────│──────────────────────│─────────────────────│ 
│         │ 7,5 cm  │        3200 g        │       2900 g        │  
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

 

MAÓ FORADAT: 

Maó amb forats al cantell o la testa. 

Secció de cada perforació <= 16 cm2 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 

En el full d'entrega o bé al paquet, han de constar com a mínim, les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Designació segons la RL-88 

- Resistència a compressió en kp/cm2 

- Dimensions en cm 

- Distintiu de qualitat, si el té 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar 
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les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

RL-88 "Pliego General de Condiciones para la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción." 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B96 -  MATERIALS PER A VORADES 
B965 -  PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B9651990. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Peça de forma prismàtica obtinguda per un procés d'emmotllament d'una pasta de ciment pòrtland CEM I/32,5, granulats de 20 mm de grandària màxima, aigua i, eventualment, 

additius. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa en tota la seva superfície. 

Les cares vistes han de ser planes i les arestes exteriors arrodonides. 

La peça no ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 

Les peces amb relleu superior han de tenir la cara aixamfranada amb acaneladors transversals o longitudinals. 

Llargària >= 1 m 

Resistència a la compressió >= 400 kg/cm2 

Resistència a la flexió (UNE 127-028): 

     - Classe R5,5: 

          - Valor mitjà 5,5 N/mm2 

          - Valor unitàri 4,4 N/mm2 

     -Classe R7: 

          - Valor mitjà 7,0 N/mm2 

          - Valor unitari 5,6 N/mm2 

Pes específic >= 2300 kg/m3 

Absorció d'aigua (UNE 127-027): 

     - Valor mitjà <= 9,0% 

     - Valor unitari <= 11,0% 

Gelabilitat Inherent a ± 20°C 

Toleràncies: 

     - Llargària ± 5 mm 

     - Amplària ± 3 mm 

     - Alçària ± 5 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 

213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

* UNE 127-025-91 "Bordillos y rigolas prefabricados de hormigón. Definición, clasificación, características, designación, marcado y control de recepción." 
 
B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B97 -  MATERIALS PER A RIGOLES 
B974 -  PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B97422E1. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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DEFINICIÓ: 

Peça prefabricada de morter de ciment blanc. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes rectes i la cara plana.  

No pot tenir imperfeccions a la cara vista. 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix. 

Absorció d'aigua (UNE 127-002) <= 7,5% 

Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 

     - Cara a tracció >= 50 kg/cm2 

     - Dors a tracció >= 40 kg/cm2 

Gelabilitat (UNE 127-004) Absència de senyals de trencament o deteriorament 

Toleràncies: 

     - Dimensions ± 1 mm 

     - Gruix ± 3 mm 

     - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi ± 0,4 mm 

     - Rectitud d'arestes ± 0,4 mm 

     - Balcaments ± 0,5 mm 

     - Planor ± 0,4 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Embalades en palets. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* UNE 127-001-90 "Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra." 
 
B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B99 -  MATERIALS PER A ESCOSSELLS 
B991 -  PECES DE MORTER DE CIMENT PER A ESCOSSELLS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B9912A30. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Peces prefabricades de morter de ciment per a la formació d'escossells. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No han de tenir escantonaments, esquerdes ni altres defectes visibles. 

Han de tenir un color i una textura uniformes. 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x alçària x gruix. 

Resistència a la compressió >= 150 kg/cm2 

Absorció d'aigua, en pes <= 10% 

Toleràncies: 

     - Llargària ± 10 mm 

     - Alçària ± 5 mm 

     - Gruix ± 5 mm 

     - Fletxes ± 3 mm 

Toleràncies dimensionals respecte a la mitjana aritmètica de la remesa: 

     - Llargària ± 5 mm 

     - Alçària ± 2 mm 

     - Gruix ± 2 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En palets. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre una superfície plana i rígida, protegides d'impactes. 
 



Pacificació del carrer Bonestar entre el carrer Florida i el carrer Anoia 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  25 
 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B9E -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS 
B9E1 -  PANOTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B9E13200,B9E1CV02. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a la pavimentació de voreres. 

S'han considerat les peces següents: 

- Panot gris per a voreres 

- Panot de color amb tacs per a pas de vianants 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes rectes a la cara plana han de ser rectes. 

No pot tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 

Gruix de la capa fina >= 6 mm 

Absorció d'aigua (UNE 127-002) <= 7,5% 

Tensió de trencament a flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 

     - Cara a tracció >= 50 kg/cm2 

     - Dors a tracció >= 40 kg/cm2 

Gelabilitat (UNE 127-004) Absència de senyals de trencament o deteriorament 

Toleràncies: 

     - Dimensions ± 0,5% de les dimensions nominals 

- Gruix: 
┌──────────────────────────────────────┐ 

│Gruix mitjà    │Tolerància del gruix  │ 
│   (mm)        │       (mm)           │ 

│───────────────│──────────────────────│ 
│   <= 40       │       ± 2            │ 
│   > 40        │       ± 3            │ 
└──────────────────────────────────────┘ 

 

     - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi ± 0,4 mm 

     - Rectitud d'arestes ± 0,2% 

     - Planor ± 0,2% de la diagonal 

 

PANOT PER A PAS DE VIANANTS: 

Alçària dels tacs 6 mm 

Diàmetre dels tacs 18 mm 

Nombre de tacs 50 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* UNE 127-001-90 "Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra." 
 
BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBA -  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BBA14100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments.  
Microesferes de vidre i granulat antilliscant per a marques vials  
S'han considerat les pintures següents:  
- Pintura reflectora  
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú  
  
PINTURA REFLECTORA:  
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48103. 
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície. 
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03). 
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en el to del color ni en la brillantor. 
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic.  
Temps d'assecatge (UNE 135202):  < 30 min 
Sagnat (MELC 12.84):  >= 6 
Color (ASTM D 2616-67):  < 3 Munsell 
Reflectància (MELC 12.97):  >= 80 
Poder de cubrició (UNE 48081):  >= 0,95 
Consistència (MELC 12.74):  80-100 U.K. 
Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 unitats 
Conservació dins l'envàs:  bo 
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48083):  <= 5 U.K. 
Estabilitat dilució (MELC 12.77):  >= 15% 
Aspecte:  bo 
Flexibilitat (MELC 12.93):  bona 
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91):  bona 
Envelliment artificial:  bo  
Toleràncies:  
- Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 
- Pes específic (MELC 12.72):  ± 3 
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103):  < 3 Munsell per a grisos 
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67):  < 2 Munsell per a grisos  
- Consistència (UNE 48076):  ± 10 U.K.  
- Contingut en lligant (UNE 48238):  ± 2%  
- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48178):  ± 1%  
- Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1):  ± 2%  
- Poder de cubrició (UNE 48081):  <= 0,01  
  
PINTURA NO REFLECTORA:  
Tipus d'oli:  soja  
Tipus de lligant:  soja/clorcautxú  
Pes específic:  15 kN/m3  
Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs  
Temps d'assecatge:  
- Sense pols:  30 min 
- Sec:  2 h 
- Dur:  5 dies 
- Repintat:  >= 8 h  
Dissolvents utilitzables:  universal/toluol  
Rendiment:  2,5 m2/kg  
Toleràncies:  
- Pes específic:  ± 1 kN/m3  
- Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs  
- Rendiment:  ± 0,5 m2/kg  
  
MICROESFERES DE VIDRE:  
Partícules de vidre esfériques, transparents destinades a assegurar la visibilitat nocturna de les marques vials per retrorreflexió dels feixos de llum incidents, des dels fars d'un 
vehicle, al seu conductor.  
La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels percentatges de massa retinguda acumulada de microesferes retingudes en els tamisos d'assaig ISO 
565(R40/3).  
+---------------------------------------+ 
¦        Tamís        ¦Massa retinguda  ¦ 
¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada     ¦ 
¦                     ¦  (% en pes)     ¦ 
¦---------------------¦-----------------¦ 
¦Superior de seguretat¦     0 a 2       ¦ 
¦Superior nominal     ¦     0 a 10      ¦ 
¦Intermedis           ¦  N1 a N2 (*)    ¦ 
¦Inferior nominal     ¦   95 a 100      ¦ 
+---------------------------------------+ 
* N2-N1 <= 40  
Microesferes defectuoses (MELC 12.30):  
- Diametre < 1 mm:  < 20% 
- Diametre >= 1 mm:  < 30%  
Índex de refracció (MELC 12.31):  
- Classe A:  >= 1,5 
- Classe B:  >= 1,7 
- Classe C:  >= 1,9  
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Resistència a l'aigua:  Sense alteració superficial 
Resistència als àcids:  Sense alteració superficial 
Resistència al clorur càlcic:  Sense alteració superficial 
Resistència al sulfur sòdic:  Sense alteració superficial 
Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA:  
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h.  
  
MICROESFERES DE VIDRE I GRANULAT ANTILLISCANT:  
Subministrament: En envàs tancat.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTURA:  
* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 2: Materiales. Ensayos de laboratorio.  
  
MICROESFERES DE VIDRE:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos.  
GRANULAT ANTILLISCANT:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
- Productes per a zones aptes per a la circulació:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i  1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir 
la següent informació:  
- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte 
- Número del certificat de conformitat CE 
- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423) 
- Descripció del producte 
- El número de lot i massa neta 
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte:  

- Índex de refracció 
- Granulometria 
- Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants) 
- En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions d'ambdós.  
  

OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides en les especificacions.  
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.  
- Per a cada subministrament, s'exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  

- Punt d'inflamació (UNE 104281-1-12)  
- Envelliment artificial (UNE-EN ISO 11507)  
- Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96)  
- Consistència (MELC 12.74)  
- Punt de reblaniment (UNE 135222)  
- Temps d'assecatge (MELC 12.71)  
- Estabilitat al calor (UNE 135222)  
- Quantitat de matèria fixa (UNE EN ISO 3251, UNE 48238)  
- Resistència al flux (UNE 135222)  
- Estabilitat (UNE 48083)  
- Resistència al canvi de color per efecte d'aglomerat asfàltic (MELC 12.84)  
- Flexibilitat (MELC 12.93)  
- Resistència a la immersió en aigua (UNE-EN ISO 2812-2)  
- Contingut de lligant (UNE 48238)  
- Contingut de pigment (UNE-EN ISO 591-1)  
- Resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-2)  
- Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1)  

  En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l'assaig de resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-1).  
  Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l'iniciï de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al 
seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
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OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:  
- En cada subministrament, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides en les especificacions.  
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.  
- Per a cada subministrament, s'exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  

- Microesferes defectuoses (UNE-EN 1423/A1)  
- Índex de refracció (UNE-EN 1423/A1)  
- Resistència a agents químics (UNE-EN 1423)  
- Granulomètric (UNE-EN 1423/A1)  

  Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l'iniciï de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al 
seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
  
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A PINTURA:  
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de la norma UNE 135200-2.  
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d'identificació es realitzarà amb els següents criteris:  

- Pintures: 5 pots d'1 litre extrets de la pistola de la màquina, sense aire.  
- Termoplàstics: Un pot original i una mostra d'uns 4 kg presa a la sortida de la màquina.  
- Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components.  

  En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de repetir algun assaig.  
  
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A LES MICROESFERES DE VIDRE:  
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de la norma UNE-EN 1423/A1.  
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d'identificació es realitzarà amb els següents criteris:  

- Microesferes: 3 pots d'1 kg a la sortida de la màquina, obtinguts al començament, a la meitat i al final del buidat del tanc, i sobre 1 sac original de 25 kg.  
  En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de repetir algun assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les especificacions del plec.  
Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, acceptant-ne el 
subministrament si els dos resultats són satisfactoris.  
 
BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM1 -  SENYALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BBM1260B,BBM1ED5B,BBM1ADAB,BBM1AHDB. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Elements per a col·locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulació en vies utilitzades per vehicles i/o vianants.  
S'han considerat els elements següents:  

- Senyals de contingut fix, aquelles que tenen un contingut preestablert pel "Catálogo de señales verticales de circulación" publicat per la Dirección General de Carreteras; 
únicament varien la mida i els números que inclouen en alguns casos.  

- Panells complementaris, aquells que acompanyen a les senyals verticals de contingut fix i acoten la seva prescripció.  
S'han considerat els materials següents:  

- Alumini anoditzat.  
- Acer galvanitzat  

S'han considerat els acabats següents:  
- Amb pintura no reflectora  
- Amb làmina retrorreflectant.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini anoditzat o d'acer galvanitzat, amb els elements de reforç i ancoratge necessaris per als seu ancoratge i 
recoberta amb l'acabat que li sigui propi, pintura no reflectora, o làmina retrorreflectant.  
La utilització de materials d'una altra naturalesa haurà de ser aprovada per la DF.  
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie.  
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.  
El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb les indicacions de la norma UNE-EN 12899-1.  
No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):  

- P1 per a la perforació de la cara de la senyal (cara de la senyal amb perforacions a la seva superfície a una distancia no inferior a cent cinquanta mil·límetres ( 150 mm)). 
- E1 per a les vores de la placa de la senyal (les vores de la senyal no estan protegides, el substrat es una placa plana). 
- SP0 per a la protecció de la superfície de la placa de la senyal (sense cap protecció de la superfície de la senyal front a la corrosió).  

Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el Capítol VI/Secció 4ª, del "Reglamento General de Circulación", així com la vigent Norma 8.1-IC 
"Señalización vertical" de la Instrucción de Carreteras.  
Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1. 
Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes  a la Norma EN 1999-1-1.  
Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula /01.1 del PG 3/75 MOD 11-OM.  
No s'admetrà la utilització de les classes següents:  

- Pressió de vent: Classe WL2 
- Pressió deguda  a la neu: Classe DSL0 
- Carregues puntuals: Classe PL0 
- Deformació temporal màxima a flexió: Classe TDB4 
- Deformació temporal màxima a torsió: Classe TDT0  

Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circul•lació per als que els coeficients parcials de seguretat per a les  càrregues utilitzades siguin de la classe PAF2.  
ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT:  
Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i classe RA2, han de ser conformes amb les característiques visuals (coordenades cromàtiques, factor de 
luminància, coeficient de retrorreflexió, durabilitat) i de resistència a la caiguda d’una massa, de la norma UNE-EN 12899-1. 
Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3 compliran les característiques de les normes UNE-EN 12899-1 i UNE 135340.  
ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT:  
Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o identificació correctes, com ara bonys, etc.  
La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció superficial  
Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE 135331  
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Brillantor especular a 60°C:  > 50%  
Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra  
Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament  
Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):  

- Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig  

Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7  
Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):  

- No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables  
Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9.  
Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10  
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats.  
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* 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/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.  
* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.  
* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es pugui marcar sobre el producte, ha d'estar a la documentació que l'acompanyi. En aquest cas el 
producte ha de tenir un codi d'identificació.  
Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulació estaran marcats al se revers de forma clara i duradora amb la següent informació:  
- Símbol del marcatge CE 
- Número de identificació del organisme de certificació 
- Nom o marca distintiva de identificació i  adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits del any en que es va fixar el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a fàbrica si procedeix 
- Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst 
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a les taules ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l’apartat ZA.3 de la 

mateixa norma. 
-   
El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent:  
- Instruccions de muntatge i instal·lació de la senyal 
- Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal 
- Instruccions d’us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per al canvi de làmpades si fos el cas  
El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb documentació annexa que contingui, entre altres, les següents dades:  
- Nom i adreça de la empresa subministradora 
- Data de subministrament 
- Identificació de la fàbrica que ha produït el material 
- Identificació del vehicle que el transporta 
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial  
OPERACIONS DE CONTROL:  
La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que la marca, referència i característiques dels mateixos es corresponent amb la declarada a 
la documentació que els acompanya, en especial les dimensions de les senyals i cartells verticals, així como la retrorreflexió del material.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de l'Orden FOM/2523/2014.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les especificacions del plec.  
Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, acceptant-ne el 
subministrament si els dos resultats són satisfactoris.  
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de control definides.  

 
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD7 -  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
BD7J -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BD7JE180. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres d'evacuació d'aigües residuals en canalitzacions subterrànies.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.  
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Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a l'UNE 53394. 
Les unions han de tenir la resistència definida a l'UNE 53365. 
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Designació comercial 
- Referència del material (PE 50A) 
- Diàmetre nominal en mm 
- Gruix nominal en mm 
- Pressió nominal en MPa 
- Any de fabricació 
- UNE 53365  
Material constitutiu:  
- Polietilè d'alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1. 
- Negre de carboni amb les característiques següents:  

- Densitat:  1500- 2000 kg/m3 
- Mida mitjana de la partícula:  0,010- 0,025 micres  

Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l'especificat en l'apartat 5.2.3 de l'UNE 53365. 
Ha de superar els assaigs d'estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa circumferèncial, descrits a l'UNE 53365.  
Diàmetre i gruix de la paret: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦  Diàmetre   ¦    Gruix de la paret    ¦ Tolerància  ¦ 
¦  Nominal    ¦           (mm)          ¦   màxima    ¦ 
¦    (mm)     ¦-------------------------¦    DN       ¦ 
¦             ¦ Serie 12.5 ¦ Serie 8    ¦   (mm)      ¦ 
¦             ¦ PN 0,4 MPa ¦ PN 0,6 MPa ¦             ¦ 
¦-------------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦     110     ¦     4,2    ¦    6,6     ¦    + 1,0    ¦ 
¦     125     ¦     4,8    ¦    7,4     ¦    + 1,2    ¦ 
¦     140     ¦     5,4    ¦    8,3     ¦    + 1,3    ¦ 
¦     160     ¦     6,2    ¦    9,5     ¦    + 1,5    ¦ 
¦     180     ¦     6,9    ¦   10,7     ¦    + 1,7    ¦ 
¦     200     ¦     7,7    ¦   11,9     ¦    + 1,8    ¦ 
¦     225     ¦     8,6    ¦   13,4     ¦    + 2,1    ¦ 
¦     250     ¦     9,6    ¦   14,8     ¦    + 2,3    ¦ 
¦     280     ¦    10,7    ¦   16,6     ¦    + 2,6    ¦ 
¦     315     ¦    12,1    ¦   18,7     ¦    + 2,9    ¦ 
¦     355     ¦    13,6    ¦   21,1     ¦    + 3,2    ¦ 
¦     400     ¦    15,3    ¦   23,7     ¦    + 3,6    ¦ 
¦     450     ¦    17,2    ¦   26,7     ¦    + 4,1    ¦ 
¦     500     ¦    19,1    ¦   29,6     ¦    + 4,5    ¦ 
¦     560     ¦    21,4    ¦   33,2     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     630     ¦    24,1    ¦   37,4     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     710     ¦    27,2    ¦   42,0     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     800     ¦    30,6    ¦   47,4     ¦    + 5,0    ¦ 
+-----------------------------------------------------+  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior):  + 0,009 DN mm,  <= + 5,0  
- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm):  

- Tubs rectes:  <= 0,02 DN mm 
- Tubs subministrat en rotlle:  <= 0,06 DN mm  

- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm):  
- Tubs gruix nominal <= 24 mm:  0,1e + 0,2 mm 
- Tubs gruix nominal > 24 mm:  0,15 e + 0,2 mm  

- Llargària (23 ± 2ºC):  + 10 mm  
No s'admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub.  
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.  
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, usados para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación 
y desagües. Características y métodos de ensayo.  
 
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFA -  TUBS I ACCESSORIS DE PVC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFAC5535. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements elaborats per emmotllament o injecció a partir de poli (clorur de vinil) no plastificat (PVC-U) per a canalitzacions a pressió.  
S'han considerat els elements següents:  
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- Tub rígid amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat.  
- Peces en forma de T per a derivacions  
- Peces en forma de colze per a canvis de direcció  
- Peces per a reduccions de diàmetre amb unions encolades  
- Maniguets de connexió per a unions  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Per a encolar  
- Per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea.  
La superfície interna i externa ha de ser llisa, ha d'estar neta i sense escletxes, cavitats o d'altres defectes superficials que impedeixin assolir els requeriments  necessàris per al seu 
ús.  
El material no ha de tenir cap element estrany visible a cop d'ull.  
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
El color ha de ser uniforme en tot el gruix de la paret.  
La paret de l'element que hagi d'anar col·locat no soterrat, ha de ser opaca a la llum visible.  
Ha de tenir una secció constant i uniforme, amb les toleràncies d'ovalitat definides a la taula 1 de l'UNE-EN 1452-2.  
Les característiques químiques determinades segons la norma UNE 53329-1, han de complir l'especificat a l'UNE-EN 1452-2.  
Ha de superar els assaigs de resistència a l'impacte (UNE-EN 744) i de pressió interna (UNE-EN 921) tal i com determina l'UNE-EN 1452-2.  
Han de complir la legislació sanitària vigent.  
Els junts han de ser estancs.  
Els extrems llisos per a unió amb junt elastomèric o unió encolada, han de ser aixamflanats, en cap cas l'extrem llis ha de tenir cap aresta viva.  
El material del junt d'estanquitat o l'adhesiu no ha de tenir cap efecte desfavorable sobre les propietats de l'element i no ha d'afectar al conjunt, de manera que no compleixi amb 
els requisits funcionals especificats a l'UNE-EN 1452-5.  
Si l'element és per a una conducció d'aigua potable també ha de portar les següents inscripcions:  
- Número del RSI 
- Inscripció "AGUA"  
Gruix mínim de la paret (mm): 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦           Pressions nominals PN  (bar)              ¦ 
¦   DN   ¦-----------------------------------------------------¦ 
¦        ¦ PN6 ¦PN7,5¦ PN8  ¦ PN10 ¦PN12.5¦ PN16 ¦ PN20 ¦ PN25 ¦ 
¦--------¦-----¦-----¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦   12   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  1,5 ¦  -   ¦ 
¦   16   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  1,5 ¦  -   ¦ 
¦   20   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  1,5 ¦  1,9 ¦  -   ¦ 
¦   25   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦  1,5 ¦  1,9 ¦  2,3 ¦  -   ¦ 
¦   32   ¦  -  ¦  -  ¦ 1,5  ¦  1,6 ¦  1,9 ¦  2,4 ¦  2,9 ¦  -   ¦ 
¦   40   ¦  -  ¦ 1,5 ¦ 1,6  ¦  1,9 ¦  2,4 ¦  3,0 ¦  3,7 ¦  -   ¦ 
¦   50   ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 2,0  ¦  2,4 ¦  3,0 ¦  3,7 ¦  4,6 ¦  -   ¦ 
¦   63   ¦ 1,9 ¦ 2,0 ¦ 2,5  ¦  3,0 ¦  3,8 ¦  4,7 ¦  5,8 ¦  -   ¦ 
¦   75   ¦ 2,2 ¦ 2,3 ¦ 2,9  ¦  3,6 ¦  4,5 ¦  5,6 ¦  6,8 ¦  -   ¦ 
¦   90   ¦ 2,7 ¦ 2,8 ¦ 3,5  ¦  4,3 ¦  5,4 ¦  6,7 ¦  8,2 ¦  -   ¦ 
¦  110   ¦ 2,7 ¦ 3,2 ¦ 3,4  ¦ 4,2  ¦  5,3 ¦  6,6 ¦  8,1 ¦ 10,0 ¦ 
¦  125   ¦ 3,1 ¦ 3,7 ¦ 3,9  ¦ 4,8  ¦  6,0 ¦  7,4 ¦  9,2 ¦ 11,4 ¦ 
¦  140   ¦ 3,5 ¦ 4,1 ¦ 4,3  ¦ 5,4  ¦  6,7 ¦  8,3 ¦ 10,3 ¦ 12,7 ¦ 
¦  160   ¦ 4,0 ¦ 4,7 ¦ 4,9  ¦ 6,2  ¦  7,7 ¦  9,5 ¦ 11,8 ¦ 14,6 ¦ 
¦  180   ¦ 4,4 ¦ 5,3 ¦ 5,5  ¦ 6,9  ¦  8,6 ¦ 10,7 ¦ 13,3 ¦ 16,4 ¦ 
¦  200   ¦ 4,9 ¦ 5,9 ¦ 6,2  ¦ 7,7  ¦  9,6 ¦ 11,9 ¦ 14,7 ¦ 18,2 ¦ 
¦  225   ¦ 5,5 ¦ 6,6 ¦ 6,9  ¦ 8,6  ¦ 10,8 ¦ 13,4 ¦ 16,6 ¦  -   ¦ 
¦  250   ¦ 6,2 ¦ 7,3 ¦ 7,7  ¦ 9,6  ¦ 11,9 ¦ 14,8 ¦ 18,4 ¦  -   ¦ 
¦  280   ¦ 6,9 ¦ 8,2 ¦ 8,6  ¦10,7  ¦ 13,4 ¦ 16,6 ¦ 20,6 ¦  -   ¦ 
¦  315   ¦ 7,7 ¦ 9,2 ¦ 9,7  ¦12,1  ¦ 15,0 ¦ 18,7 ¦ 23,2 ¦  -   ¦ 
¦  355   ¦ 8,7 ¦10,4 ¦10,9  ¦13,6  ¦ 16,9 ¦ 21,1 ¦ 26,1 ¦  -   ¦ 
¦  400   ¦ 9,8 ¦11,7 ¦12,3  ¦15,6  ¦ 19,1 ¦ 23,7 ¦ 29,4 ¦  -   ¦ 
¦  450   ¦11,0 ¦13,2 ¦13,8  ¦17,2  ¦ 21,5 ¦ 26,7 ¦ 33,1 ¦  -   ¦ 
¦  500   ¦12,3 ¦14,6 ¦15,3  ¦19,1  ¦ 23,9 ¦ 29,7 ¦ 36,8 ¦  -   ¦ 
¦  560   ¦13,7 ¦16,4 ¦17,2  ¦21,4  ¦ 26,7 ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦  630   ¦15,4 ¦18,4 ¦19,3  ¦24,1  ¦ 30,0 ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦  710   ¦17,4 ¦20,7 ¦21,8  ¦27,2  ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦  800   ¦19,6 ¦23,3 ¦24,5  ¦30,6  ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦  900   ¦22,0 ¦26,3 ¦27,6  ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦ 1000   ¦24,5 ¦29,2 ¦30,6  ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
Pressió de treball (t: temperatura servei):  
- t <= 25°C:  <= pressió nominal 
- 25 <= t <= - 45°C:  <= ft pressió nominal, on ft (coeficient de reducció definit a l'annex A de l'UNE-EN 1452-2).  
Densitat a 23°C (ISO 1183-87): >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3  
Opacitat (UNE-EN 578) :  <= 0,2% llum visible  
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727):  >= 80°C  
Retracció longitudinal (UNE-EN 743):  <= 5%  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior mig (mm):  
+--------------------------------+ 
¦    Diàmetre      ¦ Tolerància  ¦ 
¦    nominal dn    ¦  Diàmetre   ¦ 
¦------------------¦-------------¦ 
¦     <= 50        ¦    + 0,2    ¦ 
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¦  63 <= dn <= 90  ¦    + 0,3    ¦ 
¦ 110 <= dn <= 125 ¦    + 0,4    ¦ 
¦ 140 <= dn <= 160 ¦    + 0,5    ¦ 
¦ 180 <= dn <= 200 ¦    + 0,6    ¦ 
¦       225        ¦    + 0,7    ¦ 
¦       250        ¦    + 0,8    ¦ 
¦       280        ¦    + 0,9    ¦ 
¦       315        ¦    + 1,0    ¦ 
¦       355        ¦    + 1,1    ¦ 
¦       400        ¦    + 1,2    ¦ 
¦       450        ¦    + 1,4    ¦ 
¦       500        ¦    + 1,5    ¦ 
¦       560        ¦    + 1,7    ¦ 
¦       630        ¦    + 1,9    ¦ 
¦ 710 >= dn <=1000 ¦    + 2,0    ¦ 
+--------------------------------+  
- La tolerància del gruix de la paret es 0,1(e)+0,2 mm. La tolerància es constant per a un interval de gruixos nominals mínims de paret d'1 mm. (e) es el valor superior d'aquest 

interval.  
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma EN ISO 3126.  
  
TUBS:  
El gruix de la paret ha de ser uniforme en tota la llargària del tub, amb les toleràncies definides a la taula 3 de l'UNE-EN 1452-2.  
Resistència hidrostàtica mínima requerida MRS (UNE-EN 921) :  >= 25 MPa  
  
ACCESSORIS:  
Les cotes de muntatge han de coincidir amb el valors especificats a l'UNE-EN 1452-3.  
Les característiques geomètriques han de complir amb el que determina l'UNE-EN 1452-3.  
  
PER A UNIÓ ENCOLADA:  
El diàmetre interior de l'embocadura correspondrà al diàmetre nominal de l'element.  
L'angle intern màxim de la zona d'embocadura no ha de ser superior a 0° 30'.  
Diàmetre interior mig de l'embocadura: 
+---------------------------------------+ 
¦ Diàmetre nominal ¦ Diàmetre interior  ¦ 
¦      dn (mm)     ¦ embocadura   (mm)  ¦ 
¦                  ¦---------¦----------¦ 
¦                  ¦  d mín  ¦ d màx    ¦ 
¦------------------¦---------¦----------¦ 
¦     dn <= 90     ¦ dn + 0,1¦ dn + 0,3 ¦ 
¦ 110 <= dn <= 125 ¦ dn + 0,1¦ dn + 0,4 ¦ 
¦ 140 <= dn <= 160 ¦ dn + 0,2¦ dn + 0,5 ¦ 
¦ 180 <= dn <= 200 ¦ dn + 0,2¦ dn + 0,6 ¦ 
¦       225        ¦ dn + 0,3¦ dn + 0,7 ¦ 
¦       250        ¦ dn + 0,3¦ dn + 0,8 ¦ 
¦       280        ¦ dn + 0,3¦ dn + 0,9 ¦ 
¦       315        ¦ dn + 0,4¦ dn + 1,0 ¦ 
+---------------------------------------+  
Llargària mínima de l'embocadura:  
- (0,5 dn + 6 mm) <= 12 mm:  12 mm 
- resta de casos:  0,5 dn + 6 mm  
  
UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT:  
A l'interior de l'esbocadura hi ha d'haver un junt de goma.  
El material del junt d'estanquitat ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 681-1.  
Diàmetre interior mig de l'embocadura:  
- dn <= 50 mm:  dn + 0,3 mm 
- 63 <= dn <= 90 mm:  dn + 0,4 mm 
- dn >= 110 mm:  1,003dn + 0,1 mm  
Llargària d'entrada de l'embocadura :  (22 + 0,16 dn) mm  
Fondària mínima d'embocament:  
- dn <= 280 :  50 mm + 0,22dn - 2e 
- dn > 280:  70 mm + 0,15 dn - 2e  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits de cops i dels raigs solars.  
  
TUBS:  
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les 
esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.  
  
ACCESSORIS:  
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1125/1982 de 30 de Abril. Reglamentación Técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de materiales poliméricos en relación con los productos 
alimenticios y alimentarios.  
UNE-EN 1452-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Generalidades.  
  
TUBS:  
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos.  
  
ACCESSORIS:  
UNE-EN 1452-3:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 3: Accesorios.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El paquet o l'albarà ha de portar les següents dades:  
- Denominació del producte 
- Contingut net 
- Nom del fabricant o raó social  
  
TUBS:  
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- UNE EN 1452 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Sigles PVC-U 
- Diàmetre nominal (dn) x gruix de paret (en) en mm 
- Pressió nominal PN 
- Referència de la data, lloc i àmbit de fabricació 
- Número de la línia d'extrussió  
  
ACCESSORIS:  
Cada accessori ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- UNE EN 1452 
- Designació comercial 
- Diàmetre(s) nominal(s) en mm 
- Designació del material 
- Pressió nominal PN 
- Informació del fabricant  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE DOCUMENTACIÓ EN UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Sistema 4: Declaració de prestacions  
Sobre el junt, o be sobre l'embalatge, hi ha d'anar marcada la següent informació:  
- Tamany nominal 
- Identificació del fabricant 
- El número de la norma UNE-EN 681, seguit del tipus d'aplicació i la classe de duresa com a sufixes 
- Marca de certificació d'una tercera part 
- El trimestre i l'any de fabricació 
- La resistència a les baixes temperatures (L), si procedeix 
- Resistència als olis (O), si procedeix 
- La abreviatura del cautxú 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  
- Verificació del sistema de rases per a la correcta implantació del material.  
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  
 
BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ2 -  PAPERERES 
BQ21 -  PAPERERES TRABUCABLES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BQ213110. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i suports de tub. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part superior i de planxa perforada a la base. Ha de tenir uns reforços en els punts de subjecció dels 

suports. Els suports han de tenir elements quepermetin el gir de la paperera i una tanca per a bloquejar-la. 

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 

Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los a la base d'ancoratge, la part superior de la paperera quedi a 80 cm del terra. 

El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu terç superior. 

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 

Alçària 50 cm 

Tipus d'acer A-37 b 

Gruix de la planxa metàl.lica 1 mm 

Gruix de la planxa perforada 1 mm 

Toleràncies: 

     - Dimensions ± 10 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Embalades. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col.locació, de manera que no es deformin i en llocs protegits d'impactes.  
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ4 -  PILONES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BQ44155X,BQ44X018. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 Elements per a impedir el pas de vehicles fets de fosa, acer o formigó. 

Poden ser per a deixar fixos al paviment, o retràctils, amb mecanismes hidràulics o manuals. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

 Han de tenir els mecanismes de fixació amb tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació. 

Les pilones retràctils no han de tenir cap defecte que impedeixi el moviment complet de retracció. Han de portar tots els accessoris necessaris per a la connexió amb els 

mecanismes de regulació. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Embalats i protegits. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit dels impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Comprovacion s geomètriques i de dimensions. 
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls indicats s’aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
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No s’acceptaran elements de mobiliari urbà  que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l’obra sense el certificat de garantia corresponent. 
  
D -  ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D03 -  GRANULATS 
D039 -  SORRES-CIMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
D0391311. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter al afegir-li l'aigua una vegada estès. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al projecte o les fixades per la D.F. 

Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

La mescla s'ha de fer inmediatament abans de la utilització per tal d'evitar emmagatzematges. 

La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D06 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
D060M0B2. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 

No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

     - Consistència seca 0 - 2 cm 

     - Consistència plàstica 3 - 5 cm 

     - Consistència tova 6 - 9 cm 

     - Consistència fluida 10 - 15 cm 

Relació aigua-ciment <= 0,65 

Contingut de ciment <= 400 kg/m3 

Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir:  

     - Cendres volants <= 35% pes de ciment 

     - Fum de sílice <= 10% pes de ciment 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

          - Consistència seca Nul.la 

          - Consistència plàstica o tova ± 10 mm 

          - Consistència fluida ± 20 mm 
 
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 

S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 

El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col.locació del formigo, no pot ser superior a una hora i mitja. 

Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 

La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
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L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 

Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 

L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D07 -  MORTERS I PASTES 
D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
D070A4D1,D0701821,D070A8B1. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ciment utilitzat: 

     - Morter de ciment blanc BL I/42,5 

     - Altres CEM I/32,5 

Resistència orientativa en funció de les dosificacions: 

     - 1:8 / 1:2:10 >= 20 kg/cm2 

     - 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7 >= 40 kg/cm2 

     - 1:4 / 1:0,5:4 >= 80 kg/cm2 

     - 1:3 / 1:0,25:3 >= 160 kg/cm2 

En els morters per a fàbriques, la consistència ha de ser 17 ± 2 cm, mesurant l'assentament amb el con d'Abrams. La plasticitat ha de ser poc grassa (NBE FL/90). 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 

No s'han de mesclar morters de composició diferent. 

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NBE-FL/90 "Norma Básica de la Edificación. Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo." 

 
E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E2 -  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
E22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
E223 -  EXCAVACIONS PER A RECALÇATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E2232413. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ:  
Excavació per a recalçats, realitzats per dames, amb mitjans mecànics o manuals.  
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. 
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Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té 
un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la D.T., o en el seu defecte, les que determini la D.F. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
Les rampes d'accés han de tenir les característiques següents: 
     - Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
     - El talús ha de ser fixat per la D.F. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F. 
Toleràncies d'execució: 
     - 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 D.F. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la D.F. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
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 D.F. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
S'han de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la degradació del terreny del fons de l'excavació en l'interval entre l'excavació i l'execució de l'obra posterior. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la D.F. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la D.F. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
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 PER DAMES: 
L'ordre d'execució de les dames ha de ser el que determini la D.T., o en el seu defecte el que estableixi la D.F.  
No es pot començar l'excavació d'un grup de dames si totes les dames del grup anterior no estan reblertes de formigó, i en condicions de suportar les empentes del terreny. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils 
teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la D.F. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 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 
 
 * PG 3/75 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 MOD 2 Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
 * PG 3/75 MOD 6 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. 
 RSM 1985 Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 
 RSM ITC MIE SM 10.0.01 Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de 
Seguridad Minera aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril 
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F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 -  DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 
F21 -  DEMOLICIONS 
F219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F219AP05,F219X014,F2194JE1,F2192C03,F219X012,F219CVFA,F2194XF5,F2194AK5. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Demolició d'elements de vialitat, amb mitjans mecànics. 

S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col.locada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots col.locats sobre formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans addients 

- 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. 

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 D.T. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal.lacions en servei. 

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. 

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 (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

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. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

VORADA O RIGOLA: 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la D.T. 

 

PAVIMENT: 

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* NTE-ADD/1975 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones." 
 

F2 -  DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 
F21 -  DEMOLICIONS 
F21D -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F21DQU02,F21DJU02,F21D2102. 
 
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 
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- Càrrega de la runa sobre el camió  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que mantinguin el mateix nivell.  
Ha d'estar fora de servei.  
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:  
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT.  
POU:  
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
EMBORNAL:  
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* 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.  
 
F2 -  DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 
F21 -  DEMOLICIONS 
F21Y -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F21YX006. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Demolició d'elements de vialitat, amb mitjans mecànics. 

S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col.locada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots col.locats sobre formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans addients 

- 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. 

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 D.T. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal.lacions en servei. 

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. 

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 (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
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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. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

VORADA O RIGOLA: 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la D.T. 

 

PAVIMENT: 

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* NTE-ADD/1975 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones." 
 
F2 -  DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
F222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F222AP99,F222U020,F222142A. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Excavació de rases i pous de fonaments o rases per a pas d'instal.lacions, amb mitjans mecànics o manuals.  

S'han considerat les dimensions següents: 

- Rases de més de 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària 

- Rases per a pas d'instal.lacions d'1 m de fondària, com a màxim 

- Pous aïllats de 2 m fins a més de 4 m de fondària 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la P.O. 

 

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 martell picador (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla i anivellat. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i de compacitat igual.  

Toleràncies d'execució: 

     - Dimensions ± 5% 

      ± 50 mm 

     - Replanteig parcial dels eixos ± 20 mm 

     - Replanteig total dels eixos ± 50 mm 

     - Nivells ± 50 mm 

     - Planor ± 20 mm/m 

     - Aplomat o talús de les cares laterals ± 2° 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No s'ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 

En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir.  

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de despreniment. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la D.F. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins l'excavació. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la D.F. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils 

teòrics assenyalats als plànols , amb les modificacions aprovades per la D.F. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 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 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
F2 -  DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
F227 -  REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F227500F,F227A00F. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 

S'han considerat els elements següents: 

- Sòl de rasa 

- Esplanada 

- Caixa de paviment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

          - Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 

          - Situació dels punts topogràfics 

          - Execució del repàs 

          - Compactació de les terres, en el seu cas 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 

El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 

L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 

L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat.  

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 D.F. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la D.F. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

F2 -  DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
F228 -  REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F228U010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ:  
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els 
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que normalment s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
     - Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Preparació de la zona de treball 
     - Situació dels punts topogràfics 
     - Execució del rebliment 
     - Humectació o dessecació, en cas necessari 
     - Compactació de les terres 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament.  
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la D.F., en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat 
(UNE 103501). 
 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
     - Planor:  ± 20 mm/m 
     - Nivells:  ± 30 mm 
 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
     - La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
     - La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou reblert.  
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant 
sigui l'addient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistència necessària 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la D.F. 
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la tuberia instal·lada.  
 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb 
la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície contínua de separació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
 * PG 3/75 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 MOD 6 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. 
 
F2 -  DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 
F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R3 -  TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F2R3506A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació 
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 

gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
  
TERRES:  
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:  
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la l ista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
F2 -  DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 
F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R5 -  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F2R5426A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
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Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutil itzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació 
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 

gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
F2 -  DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 
F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
F2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F2RA7LP0,F2RA63G0,F2RA61H0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.  
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL 
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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.  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la l ista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
 
F3 -  FONAMENTS I CONTENCIONS 
F31 -  RASES I POUS 
F315 -  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F31521G1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ:  
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les 
prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
     - Rases i pous 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Formigonament: 
          - Preparació de la zona de treball 
          - Humectació de l'encofrat 
          - Abocada del formigó 
          - Compactació del formigó mitjançant vibratge 
          - Curat del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de 
les classes d'exposició. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la D.F.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Gruix màxim de la tongada: 
+----------------------+ 
¦Consistència ¦ Gruix  ¦ 
¦             ¦ (cm)   ¦ 
¦-------------¦--------¦ 
¦    Seca     ¦<= 15   ¦ 
¦  Plàstica   ¦<= 25   ¦ 
¦    Tova     ¦<= 30   ¦ 
+----------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 10 de la norma EHE. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36-831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal· lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la D.F. 
 
RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
     - Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm 
     - Nivells: 
          - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
          - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
          - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
     - Dimensions en planta: - 20 mm 
          - Fonaments encofrats : + 40 mm 
          - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
               - D <= 1 m : + 80 mm 
               - 1 m < D <= 2,5 m : + 120 mm 
               - D > 2,5 m : + 200 mm 
     - Secció transversal (D:dimensió considerada): 
          - En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
          - D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 
          - 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 
          - 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 
     - Planor (EHE art.5.2.e): 
          - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
          - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
          - Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m 
     - Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 
0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la D.F. En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, 
per a poder verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició de les armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es 
produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 
     - 7 dies en temps humit i condicions normals 
     - 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o filtracions agressives 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T., amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
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). 
 * PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
 
F9 -  PAVIMENTS 
F93 -  BASES 
F936 -  BASES DE FORMIGÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F9365H11. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Formació de subbase o base de formigó per a paviment. 

S'han considerat les col.locacions del formigó següents: 

- Estesa i vibratge amb regle vibratori 

- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó 

Es considera estesa i vibració manual la col.locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració mecànica la col.locació del formigó amb estenedora. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el cas de col.locació amb regle vibratori: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Muntatge d'encofrats 

- Col.locació del formigó 

- Execució de junts de formigonat 

- Protecció del formigó fresc i curat 

- Desmuntatge dels encofrats 

En el cas de col.locació amb estenedora: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col.locació d'elements de guiat de les màquines 

- Col.locació del formigó 

- Execució de junts de formigonat 

- Protecció del formigó fresc i curat 
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CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 

Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix de la base i d'una amplària de 3 mm. 

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens de poliestirè expandit. 

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció. 

Resistència característica estimada del 

formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies >= 0,9 x Fck 

Toleràncies d'execució: 

     - Gruix - 15 mm 

     - Nivell ± 10 mm 

     - Planor ± 5 mm/3 m 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 

S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 

Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de 

ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 

Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
F9 -  PAVIMENTS 
F96 -  VORADES 
F965 -  VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F9655991. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Formació de vorada de pedra o de peces de formigó. 

S'han considerat els tipus de col.locació següents: 

- Sobre base de formigó 

- Sobre esplanada compactada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Col.locació sobre base de formigó: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col.locació del formigó de la base 

- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

Col.locació sobre esplanada compactada: 

- Preparació i comprovació de la superficie d'assentament 

- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La vorada col.locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 

Pendent transversal >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

     - Replanteig ± 10 mm (no acumulatius) 

     - Nivell ± 10 mm 
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     - Planor ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

 

COL.LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 

Ha de quedar assentada 5 cm sobre un llit de formigó. 

 

COL.LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 

Ha de quedar sobre una esplanada compactada. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 

El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 

 

COL.LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la D.F. 

Les peces s'han de col.locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del formigó. 

Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 

213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

* UNE 41-027-53 "Bordillos rectos de granito para aceras." 
 
F9 -  PAVIMENTS 
F97 -  RIGOLES 
F971 -  BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F971NM11. 
 
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.  
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.  
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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 CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:  
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
F9 -  PAVIMENTS 
F97 -  RIGOLES 
F974 -  RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F974X016. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Formació de rigola amb peces de pedra natural o de morter, col.locades amb morter. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col.locació de la capa de morter 

- Col.locació de les peces 

- Col.locació de la beurada 

- Neteja de la superfície acabada 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 

Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col.locades a fil i a tocar i en alineacions rectes. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 

Els junts entre les peces han de ser <= 6 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 

La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.  

Toleràncies d'execució: 

     - Replanteig ± 10 mm (no acumulatius) 

     - Nivell ± 10 mm 

     - Planor ± 4 mm/2 m 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 

El suport ha de tenir una compactació >= 95% de l'assaig PM i les rasants previstes. 

S'ha de col.locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 

No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
F9 -  PAVIMENTS 
F99 -  ESCOSSELLS 
F991 -  FORMACIÓ D'ESCOSSELLS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F991X017,F991X013. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Formació d'escossells per a voreres. 

S'han considerat els escossells formats amb els materials següents: 

- Peces prefabricades de morter de ciment 

- Totxanes o maons foradats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col.locació del formigó de la base 

- Humectació de les peces 

- Col.locació de les peces de l'escossell rejuntades amb morter 

En el cas d'utilitzar totxanes o maons: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col.locació del formigó de la base 

- Humectació de les peces 

- Col.locació de les peces rejuntades amb morter 

- Arrebosat de l'escossell 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Les peces que formen l'escossell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes visibles. 

El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica estimada (Fest) al cap de 28 dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de 

quedar visible. 

Les parets de l'escossell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han de quedar ben travades en les cantonades. 

Han de quedar al mateix pla. 

Han de quedar al nivell definit per la D.T. o, en el seu defecte, al que especifiqui la D.F. 

Base de formigó >= 15 x 7 cm 

 

ESCOSSELLS DE TOTXANA O MAÓ: 

Toleràncies d'execució: 

     - Dimensions ± 15 mm 

     - Escairat ± 5 mm respecte el rectangle teòric 

     - Nivell ± 10 mm 

     - Aplomat ± 5 mm 

     - Planor ± 5 mm/m 

 

ESCOSSELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT: 

Les quatre peces han d'anar col.locades a tocar. 

Junt entre les peces i el paviment >= 3 mm 

Toleràncies d'execució: 

     - Balcament de l'escossell ± 3 mm 

     - Nivell + 2 mm 

      - 10 mm 

     - Junts ± 1 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 

Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element. 

Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
F9 -  PAVIMENTS 
F99 -  ESCOSSELLS 
F99Y -  ELEMENTS AUXILIARS PER A ESCOCELLS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F99YX005. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament i col·locació d'elements per a la protecció d'escocells.  
S'han considerat els elements següents:  
- Bastiment per a tapes d'escocell 
- Tapa d'escocell  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Bastiment per a tapa d'escocell:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del bastiment amb morter  
Tapa d'escocell:  
- Preparació i comprovació del bastiment 
- Col·locació de la tapa d'escocell  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element col·locat no ha de tenir defectes visibles ni modificacions de les condicions exigides als materials components.  
Toleràncies d'execució:  
- Balcament general:  ± 3 mm  
BASTIMENT PER A TAPA D'ESCOCELL:  
La part superior del bastiment ha de quedar al mateix pla que l'enrajolat perimetral i sòlidament travat al paviment per les seves potes d'ancoratge.  
Toleràncies d'execució:  
- Distància entre el pla del bastiment i el de l'enrajolat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
BASTIMENT PER A TAPA D'ESCOCELL:  
No hi han condicions específiques del procés d'execució.  
TAPA D'ESCOCELL:  
Si després de la col·locació apareixen defectes que no s'han vist abans o que s'han produït durant el procés, la tapa s'ha de treure i s'ha de canviar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
F9 -  PAVIMENTS 
F9E -  PAVIMENTS DE PANOT 
F9E1 - PAVIMENTS DE PANOT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F9E13204,F9E1X012,F9E1X020. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Formació de paviments de panot. 

S'han considerat els casos següents: 

- Paviments de panot col.locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 

- Paviments de panot col.locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En la col.locació a l'estesa amb sorra-ciment: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col.locació de la capa de sorra, en el seu cas 

- Col.locació de la sorra-ciment 

- Col.locació de les peces de panot 

- Humectació de la superfície 

- Confecció i col.locació de la beurada 

En la col.locació a truc de maceta amb morter: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col.locació de la capa de sorra, en el seu cas 

- Col.locació de la capa de morter 
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- Humectació de les peces per col.locar 

- Col.locació de les peces de panot 

- Humectació de la superfície 

- Confecció i col.locació de la beurada 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 

Les peces han d'estar col.locades a tocar i alineades. 

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 

Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 

Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 

Pendent transversal >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

     - Replanteig ± 10 mm 

     - Nivell ± 10 mm 

     - Planor ± 4 mm/2 m 

     - Alineació de la filada ± 3 mm/2 m 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 

S'han de col.locar començant per les vorades o els murets. 

Una vegada col.locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 

No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 

 

COL.LOCACIÓ A TRUC DE MACETA AMB MORTER: 

Les peces s'han d'humitejar abans de la seva col.locació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents: 

- Forats d'1,5 m2 , com a màxim no es dedueixen 

- Forats de mes d'1,5 m2 es dedueixen al 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
F9 -  PAVIMENTS 
F9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
F9H1 -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F9H1X007,F9H1X008,F9H1X009. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Mescla bituminosa col.locada a temperatura superior a la de l'ambient. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col.locació de la mescla bituminosa 

- Compactació de la mescla bituminosa 

- Execució de junts de construcció 

- Protecció del paviment acabat 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions. 

S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la D.T. 

Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expresat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159). 
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Toleràncies d'execució: 

     - Nivell de la capa de rodadura ± 10 mm 

     - Nivell de les altres capes ± 15 mm 

     - Planor de la capa de rodadura ± 5 mm/3 m 

     - Planor de les altres capes ± 8 mm/3 m 

     - Regularitat superficial de la capa de rodadura <= 5 dm2/hm 

     - Regularitat superficial de les altres capes <= 10 dm2/hm 

     - Gruix de cada capa >= 80% del gruix teòric 

     - Gruix del conjunt >= 90% del gruix teòric 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. 

Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 

El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir restes de fluidificats o aigua a la superfície. 

L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament. 

La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la fórmula de treball. 

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat possible.  

La mescla s'ha de col.locar en franges successives mentre la vora de la franja contígua estigui encara calenta i en condicions de ser compactada. 

A les vies sense manteniment de la circulació, amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 

o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. 

Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior. 

En cas d'alimentació interminent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a 

la de la fórmula de treball. 

S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m una de l'altra, i que les longitudinals quedin a un mínim de 15 cm una de l'altra. 

Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherència. 

Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 

La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats i calents, abans de permetre e l pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals de 

les capes de rodadura s'han de piconar transversalment, disposant els recolzaments necessaris per al corró. 

La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui soportar una càrrega. S'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les 

possibles irregularitats s'han de corregir manualment. 

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis 

de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.  

Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la D.F. 

No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui compactada, a la temperatura ambient i amb la densitat adequada. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïda d'acord amb les seccions tipus especificades a la D.T., pel gruix menor dels dos 

següents:  el que figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot. 

No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.  

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 

213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

* Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mescles bituminoses en calent. 

6.1 i 2-IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme." 
 
F9 -  PAVIMENTS 
F9J -  REGS SENSE GRANULATS 
F9J1 -  REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F9J13J40. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic. 

S'han considerat els següents regs: 

- Reg d'emprimació 
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- Reg d'adherència 

- Reg de penetració 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el reg d'emprimació o de penetració: 

- Preparació de la superfície existent 

- Aplicació del lligant bituminós 

- Eventual extensió d'un granulat de cobertura 

En el reg d'adherència: 

- Preparació de la superfície existent 

- Aplicació del lligant bituminós 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant.  

La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 

S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals. 

Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió de dues franges. 

En els regs d'emprimació o de penetració, quan la D.F. ho consideri oportú es podrà dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la D.T. Ha de complir les condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent i no ha de ser 

reblandida per un excés d'humitat. 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 

La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 

La temperatura d'aplicació del lligant ha de ser la corresponent a una viscositat de 20 a 100 segons Saybolt Furol. 

S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una vegada aplicat el reg.  

L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i el dispositiu regador ha de proporcionar uniformitat transversal. 

On no es pugui fer d'aquesta manera, s'ha de fer manualment. 

S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant. 

 

REG D'ADHERÈNCIA: 

Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós antic, s'han d'eliminar els excessos de betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre 

les capes bituminoses. 

En una segona aplicació es pot rectificar afegint lligant on falti o absorbint l'excés estenent una dotació de sorra capaç d'absorbir el lligant. 

El granulat ha de ser de sorra natural procedent de piconat o mescla de granulats. Ha de passar, en la seva totalitat, pel tamís 5 mm (UNE 7-050). 

 

REG D'EMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 

S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg. 

S'ha de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a l'aplicació del lligant.  

Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h. 

La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de 4,76 mm. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

CRITERI GENERAL: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

No són d'abonament els excessos laterals. 

 

REG D'EMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 

Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 

213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

* Ordre Circular 294/87T del MOPU (D.G.C.) de 23.12.87 sobre regs amb lligants hidrocarbonats. 
 
FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FBA27012. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal.  
S'han considerat les marques següents:  
- Marques longitudinals  
- Marques transversals  
- Marques superficials  
- Pintat de banda contínua sonora  
S'han considerat els tipus de marques següents:  
- Reflectants  
- No reflectants  
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:  
- Vials públics  
- Vials privats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Neteja i acondicionament del paviment 
- Aplicació de la pintura 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT.  
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.  
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.  
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de l'UNE 48-103.  
El color ha de complir les especificacions de l'UNE_EN 1436.  
Dosificació de pintura:  720 g/m2  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 3 cm  
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12%  
  
MARQUES REFLECTANTS:  
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2  
  
CARRETERES:  
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7  
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45  
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436):  
- Color blanc:  

- 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
- 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
- 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2  

- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2  
Factor de luminància (UNE_EN 1436):  
- Color blanc:  

- Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
- Sobre paviment de formigó:  >= 0,40  

- Color groc:  >= 0,20  
  
BANDA CONTÍNUA SONORA:  
La banda sonora ha d'estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, totes de la mateixa mida, amb la separació suficient per tal que facin soroll en ser 
trepitjades per les rodes del vehicle.  
  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:  
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals "SENTIT PROHIBIT" I "SENTIT OBLIGATORI" en calçades divergents, que podran 
col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements:  
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació.  
La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de 
senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els següents elements:  
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR  301). El primer 

senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill "OBRES". 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, TR  6, TR  305).  
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.  
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà 
rebaixar-se a 40 km/h. 
L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents sistemes:  
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de 

"testimoni" està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador.  
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
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Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la desviació de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR  401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º 
i formant en planta una alineació recta l'angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.  
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.  
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca.  
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines.  
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient.  
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del formigó.  
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent.  
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF.  
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat.  
  
BANDA CONTÍNUA SONORA:  
La formació del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s'ha de realitzar amb la maquinària i les eines adequades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:  
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al terreny.  
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.  
  
MARQUES SUPERFICIALS:  
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície circumscrita al conjunt de la marca pintada.  
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de carreteras.  
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada.  
  
VIALS PRIVATS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
  
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:  
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'aplicar la pintura, condicions de neteja, compatibilitat de pintures en cas de repintat, etc...  
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.   
- Replanteig dels punts on s'ha de pintar.  
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada.  
- Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la dosificació de pintura i microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim:  

- 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola. 
- 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s'hauran de disposar transversalment a la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m com a mínim. S'hauran de deixar 

eixugar 30 min. abans de recollir-les.  
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de:  

- Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274)  
- Retrorreflexió in-situ  (UNE-EN 1436)  
  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les respectives normes de procediment de cada assaig.  
Durant l'aplicació de la pintura s'obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF. Aquestes mostres seran com a mínim:  
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació. 
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d'acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s'hauran de disposar a la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m, en sentit 

transversal. S'hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La unitat d'obra s'ha d'executar d'acord a les condicions indicades al plec. El contractista haurà de corregir els defectes observats.  
Els assaigs d'identificació dels materials han de complir les indicacions del plec, amb les toleràncies indicades a la norma UNE 135200-2.  
Les dotacions d'aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les làmines metàl·liques, han de complir les especificacions de projecte i/o del plec de condicions tècniques 
particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada en funció del coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %.  
Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que presentin, en qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors 
inferiors als especificats.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determinacions mitjançant un sistema d'avaluació dinàmic "in situ":  
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- Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 180 i 730 dies de la seva aplicació.  
- Es requereixen els següents assaigs:  

- Resistència al lliscament (UNE-EN 1436)  
- Grau deteriorament   

- Evolució del factor de luminància (UNE 48073-2)  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
FBB1 -  SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FBB1X019,FBB1X020,FBB12252. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.  
S'han considerat els elements següents:  
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació  
S'han considerat els llocs de col·locació següents:  
- Vials públics  
- Vials d'ús privat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.  
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva orientació.  
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat: ± 1°  
VIALS PÚBLICS:  
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.  
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.  
Distància a la calçada:  >= 50 cm  
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:  
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.  
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.  
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 i UNE 135314.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA:  
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* 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/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.  
VIALS PRIVATS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.  
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:  

- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona 
retrorreflectant cada 20unitats. 

- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l'apartat de control de materials (S).  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  
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FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
FBB2 -  SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FBB2B401,FBB2B501. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.  
S'han considerat els elements següents:  
- Plaques amb senyals d'informació  
S'han considerat els llocs de col·locació següents:  
- Vials públics  
- Vials d'ús privat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.  
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva orientació.  
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat: ± 1°  
VIALS PÚBLICS:  
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.  
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.  
Distància a la calçada:  >= 50 cm  
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:  
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.  
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.  
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 i UNE 135314.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA:  
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* 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/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.  
VIALS PRIVATS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.  
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:  

- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona 
retrorreflectant cada 20unitats. 

- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l'apartat de control de materials (S).  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
FBB3 -  PLAQUES COMPLEMENTÀRIES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FBB3B520. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.  
S'han considerat els elements següents:  
- Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal  
- Caixetins de ruta  
S'han considerat els llocs de col·locació següents:  
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- Vials públics  
- Vials d'ús privat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.  
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva orientació.  
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat: ± 1°  
VIALS PÚBLICS:  
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.  
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.  
Distància a la calçada:  >= 50 cm  
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:  
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.  
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.  
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 i UNE 135314.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA:  
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* 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/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.  
VIALS PRIVATS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.  
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:  

- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona 
retrorreflectant cada 20unitats. 

- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l'apartat de control de materials (S).  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD5 -  DRENATGES 
FD5J -  CAIXES PER A EMBORNALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FD5J5258X,FD5JCV05. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 

S'han considerat els materials següents: 

- Caixa de formigó 

- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En caixa de formigó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col.locació del formigó de la solera 

- Muntatge de l'encofrat 

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 

- Col.locació del formigó de la caixa 
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- 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 D.T. 

La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 

El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 

Els angles interiors han de ser arrodonits. 

La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 

Resistència característica estimada 

del formigó de la solera (Fest) als 28 dies >= 0,9 x Fck 

Toleràncies d'execució: 

     - Desviació lateral: 

          - Línia de l'eix ± 24 mm 

          - Dimensions interiors ± 5 D 

           > 12 mm 

          (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 

     - Nivell soleres ± 12 mm 

     - Gruix (e): 

          - e <= 30 cm + 0,05 e (<= 12 mm) 

           - 8 mm 

          - e > 30 cm + 0,05 e (<= 16 mm) 

           - 0,025 e (<= -10 mm) 

 

CAIXA DE FORMIGÓ: 

El formigó col.locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 

Resistència característica estimada 

del formigó de les parets (Fest) al cap de 28 dies >= 0,9 x Fck 

 

CAIXA DE MAÓ: 

Els maons han d'estar col.locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

Els junts han d'estar plens de morter. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser 

llis, sense fissures, forats o altres defectes. 

Gruix dels junts <= 1,5 cm 

Gruix de l'arrebossat i del lliscat 1,1 cm 

Toleràncies d'execució: 

     - Horitzontalitat de les filades ± 2 mm/m 

     - Gruix de l'arrebossat i del lliscat ± 2 mm 

 

ESQUERDEJAT EXTERIOR: 

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret.  

Gruix de l'arrebossat esquerdejat <= 1,8 cm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 

 

CAIXA DE FORMIGÓ: 
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No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 

 

CAIXA DE MAÓ: 

Els maons que s'han de col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 

L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

EMBORNALS: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 

 

INTERCEPTORS: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 

213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial." 
 

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD5 -  DRENATGES 
FD5J -  CAIXES PER A EMBORNALS 
FD5J5 -  CAIXES PER A EMBORNALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FD5J5258X. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 

S'han considerat els materials següents: 

- Caixa de formigó 

- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En caixa de formigó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col.locació del formigó de la solera 

- Muntatge de l'encofrat 

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 

- Col.locació del formigó de la caixa 

- Desmuntatge de l'encofrat 

- Cura del formigó 

En caixa de maó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col.locació del formigó de la solera 

- Col.locació dels maons amb morter 

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 

- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 

- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 

La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 

El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 

Els angles interiors han de ser arrodonits. 

La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 

Resistència característica estimada 

del formigó de la solera (Fest) als 28 dies >= 0,9 x Fck 
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Toleràncies d'execució: 

     - Desviació lateral: 

          - Línia de l'eix ± 24 mm 

          - Dimensions interiors ± 5 D 

           > 12 mm 

          (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 

     - Nivell soleres ± 12 mm 

     - Gruix (e): 

          - e <= 30 cm + 0,05 e (<= 12 mm) 

           - 8 mm 

          - e > 30 cm + 0,05 e (<= 16 mm) 

           - 0,025 e (<= -10 mm) 

 

CAIXA DE FORMIGÓ: 

El formigó col.locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 

Resistència característica estimada 

del formigó de les parets (Fest) al cap de 28 dies >= 0,9 x Fck 

 

CAIXA DE MAÓ: 

Els maons han d'estar col.locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

Els junts han d'estar plens de morter. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser 

llis, sense fissures, forats o altres defectes. 

Gruix dels junts <= 1,5 cm 

Gruix de l'arrebossat i del lliscat 1,1 cm 

Toleràncies d'execució: 

     - Horitzontalitat de les filades ± 2 mm/m 

     - Gruix de l'arrebossat i del lliscat ± 2 mm 

 

ESQUERDEJAT EXTERIOR: 

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. 

Gruix de l'arrebossat esquerdejat <= 1,8 cm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 

 

CAIXA DE FORMIGÓ: 

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 

 

CAIXA DE MAÓ: 

Els maons que s'han de col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 

L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

EMBORNALS: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 

 

INTERCEPTORS: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 

213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
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5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial." 
 
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FDB -  SOLERES PER A POUS DE REGISTRE 
FDB1 -  SOLERES DE FORMIGÓ PER A POUS DE REGISTRE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FDB17450. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Soleres de formigó en massa per a pous de registre. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col.locació del formigó de la solera 

- Cura del formigó de la solera 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista. 

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. 

Resistència característica estimada 

del formigó al cap de 28 dies (Fest) >= 0,9 x Fck 

Toleràncies d'execució: 

     - Desviació lateral: 

          - Línia de l'eix ± 24 mm 

          - Dimensions interiors ± 5 D 

           > 12 mm 

          (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 

     - Nivell soleres ± 12 mm 

     - Gruix (e): 

          - e <= 30 cm + 0,05 e (<= 12 mm) 

           - 8 mm 

          - e > 30 cm + 0,05 e (<= 16 mm) 

           - 0,025 e (<= -10 mm) 

- Planor ± 10 mm/m 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.  

Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 

Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FDD -  PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
FDD2 -  PARETS PER A POUS DE REGISTRE QUADRATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FDD26529. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars. 

S'han considerat els materials següents: 

- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 

- Maons calats agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, esquerdejat exterior 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- 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 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El pou ha de ser estable i resistent. 

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han d'anar reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix. 

Els junts han d'estar plens de morter. 

El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.  

La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 

Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 

Toleràncies d'execució: 

     - Secció interior del pou ± 50 mm 

     - Aplomat total ± 10 mm 

 

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 

La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades a sobre d'un element resistent. 

La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 

 

PARET DE MAÓ: 

Els maons han d'estar col.locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 

El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegós. 

Gruix dels junts <= 1,5 cm 

Gruix de l'arrebossat i el lliscat <= 2 cm 

Toleràncies d'execució: 

     - Horitzontalitat de les filades ± 2 mm/m 

     - Gruix de l'arrebossat i el lliscat ± 2 mm 

 

PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret.  

Gruix de l'esquerdejat <= 1,8 cm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 

 

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 

La col.locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 

 

PARET DE MAÓ: 

Els maons per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 

Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. 

El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de fondària amidada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FDD -  PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
FDDZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FDDZCVD4. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Subministrament i col.locació d'elements complementaris de pous de registre. 

S'han considerat els elements 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: 

En el bastiment i tapa: 

- Comprovació i preparació de la superfície de recolzament 

- Col.locació del bastiment amb morter 

- Col.locació de la tapa 

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 

 

BASTIMENT I TAPA: 

La base del bastiment ha d'estar sòlidament travada per una anella perimetral de morter. L'anella no ha de provocar el trencament del ferm perimetral i no ha de sortir 

lateralment de les parets del pou. 

El bastiment col.locat ha de quedar ben assentat a sobre de les parets del pou anivellades prèviament amb morter. 

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 

La part superior del bastiment i la tapa han de quedar anivellats amb el ferm  perimetral i mantenir el seu pendent.  

Toleràncies d'execució: 

     - Ajust lateral entre bastiment i tapa ± 4 mm 

     - Nivell entre tapa i paviment ± 5 mm 

 

GRAÓ: 

El graó col.locat ha de quedar anivellat i paral.lel a la paret del pou. 

Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 

Els graons s'han d'anar col.locant a mida que s'aixeca el pou. 

Llargària d'encastament >= 10 cm 

Distància vertical entre graons consecutius <= 35 cm 

Distància vertical entre la superfície i el primer graó 25 cm 

Distància vertical entre l'últim graó i la solera 50 cm 

Toleràncies d'execució: 

     - Nivell ± 10 mm 

     - Horitzontalitat ± 1 mm 

     - Paral.lelisme amb la paret ± 5 mm 

 

JUNT D'ESTANQUITAT: 

El connector ha de tenir les dimensions adequades a la canonada utilitzada. 

La unió entre el tub i l'arqueta ha de ser estanca i flexible. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

El procés de col.locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel material.  

 

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. 
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El connector s'ha de fixar a la paret de l'arqueta per mitjà d'un mecanisme d'expansió. 

La superfície exterior del tub ha de ser neta abans d'instal.lar el connector. 

La brida s'ha d'apretar amb clau dinamomètrica. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDK2 -  PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FDK2X014,FDK2X015. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col.locat sobre llit de sorra. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació del llit amb sorra compactada 

- Col.locació de la solera de maons calats 

- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 

- Preparació per a la col.locació del marc de la tapa 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 

Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 

El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.  

Resistència característica estimada del formigó (Fest) >= 0,9 Fck 

(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 

Toleràncies d'execució: 

     - Nivell de la solera ± 20 mm 

     - Aplomat de les parets ± 5 mm 

     - Dimensions interiors ± 1% dimensió nominal 

     - Gruix de la paret ± 1% gruix nominal 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
FQ -  MOBILIARI URBÀ 
FQ2 -  PAPERERES 
FQ21 -  PAPERERES TRABUCABLES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FQ213112. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dos daus de formigó. 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

- Formigonament dels daus d'ancoratge 

- Ancoratge de la paperera 
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CONDICIONS GENERALS: 

Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 

Un cop col.locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 

Alçària de la paperera 80 cm 

Ancoratge del braç de suport >= 15 cm 

Dimensions dels daus >= 30 x 30 x 30 cm 

Toleràncies d'execució: 

     - Alçària ± 20 mm 

     - Verticalitat ± 10 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 

No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col.locació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
FQ -  MOBILIARI URBÀ 
FQ4 -  PILONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FQ44PC34,FQ44X018. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment. 

S'han considerat els següents tipus: 

- Fita metàl·lica formada per tub d’acer. 

- Fita de fosa  

- Pilona esfèrica de formigó  

- Pilona troncocònica de formigó 

- Pilona de formigó amb forma especial 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Preparació del forat o encofrat del dau 

- Col·locació de l’ element o del seu suport en el seu cas i apuntalament 

- Amorterat o formigonat del dau 

- Retirada de l'apuntalament provisional 

CONDICIONS GENERALS: 

L’element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la DT. 

Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l’alçada especificada la DT o la que li sigui prò pia segons el seu disseny.  

L'ancoratge de l’element ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN  aplicats al centre de gravetat del mateix. 

Les perforacions de l’ element han de restar a la posició correcta. 

L’element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produï t durant el procés de l’obra ( bonys, ratlladures, cops, etc.) 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 3 cm 

- Alçària:  + 2 cm 

- Verticalitat:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 

La mà quina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions a la base de suport o al paviment. 

El forat on es col·loqui l’element ha d’estar humitejat i net de pols o altres objectes que es puguin haver caigut dintre.  

Una vegada col·locat l’element, no es pot rectificar la seva posició si no é s traient-lo i tornant a repetir el procés. 

No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 

El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment. 

L’element s’apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició  desitjada.  
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Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posta en obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat realment col·locada a l’ obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·loca ció, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
GF -  CONDUCCIONS 
GFA -  TUBS I ACCESSORIS DE PVC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
GFACCV07. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Canalitzacions amb tub de poli (clorur de vinil) no plastificat PVC o C-PVC, per a transport i distribució de fluids a pressió i col·locació d'accessoris en canalitzacions per a soterrar, 
col·locats superficialment o al fons de la rasa.  
S'han considerat els tipus d'accessoris següents:  
- Peces en forma de T per a derivacions  
- Peces en forma de colze per a canvis de direcció  
- Peces per a reduccions de diàmetre amb unions encolades  
- Maniguets de connexió per a unions  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu 

recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Unió encolada  
- Unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
- Replanteig de la conducció  
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet 
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar.  
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer per mitjà d'accessoris del material del tub, emmotllats per injecció i normalitzats. Les unions s'han de fer 
encolades amb adhesiu normalitzat, o bé, amb junt elàstic; segons correspongui al tipus d'unió definit per a la instal·lació.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. 
Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.  
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.  
  
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre.  
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella 
elàstica.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
Distància entre suports:  
- Tubs PVC:  
+---------------------------------------+ 
¦  Diàmetre ¦Distància entre suports (m)¦ 
¦           ¦---------------------------¦ 
¦  nominal  ¦    trams   ¦    trams     ¦ 
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¦   (mm)    ¦  verticals ¦ horitzontals ¦ 
¦-----------¦------------¦--------------¦ 
¦  16 - 20  ¦     1,1    ¦     0,7      ¦ 
¦  25 - 75  ¦     1,3    ¦     0,8      ¦ 
¦  90 - 110 ¦      2     ¦     0,8      ¦ 
¦ 125 - 200 ¦      2     ¦      1       ¦ 
¦ 250 - 500 ¦     2,5    ¦     1,2      ¦ 
+---------------------------------------+  
  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les 
primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  
Gruix del llit de sorra: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): >= 50 cm  
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm  
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.  
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades 
tangencialment 100 cm.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.  
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.  
L'extrem recte del tub ha de tenir l'aresta exterior aixamfranada.  
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
No és permès conformar els tubs a l'obra, s'han d'utilitzar els accessoris adequats.  
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, l'adhesiu i el netejador 
que s'hagi utilitzat atenent al tipus d'unió. 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.  
  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar 
la DF.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm.  
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, 
pedres, eines de treball, etc.).  
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva 
reparació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.  
  
ACCESSORIS:  
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.  
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  

- Suportació  
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals d'evacuació  



Pacificació del carrer Bonestar entre el carrer Florida i el carrer Anoia 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  70 
 

- Diàmetres  
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments  
- Distància a altres elements i conduccions.  
- Resistència al foc del material.  
- Sectorització  
- Elements, sifons i pericons.  
- Existència de proteccions a trams baixos susceptibles de cops  

- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament i evacuació d'aigües pluvials segons document HS-5 del Codi Tècnic de l'edificació.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Manteniment de la instal·lació.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.  

  
GR -  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL I JARDINERIA 
GRJ -  PODA 
GRJ1 -  PODA D'ARBRES I ARBUSTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
GRJ11612. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ:  
Poda d'espècies vegetals, amb recollida i càrrega sobre camió de les branques tallades. 
S'han considerat les podes de les espècies següents: 
     - Arbres 
     - Arbusts 
     - Bardes 
     - Enfiladisses 
S'han considerat els tipus de poda següents: 
     - Poda de formació 
     - Poda d'aclarida 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Senyalització i protecció de la superfície de terreny afectada per les operacions de poda 
     - Poda de l'espècie vegetal 
     - Protecció dels talls en cas necessari 
     - Recollida i càrrega sobre camió dels productes vegetals generats per les operacions de poda 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La poda de formació ha d'aconseguir mantenir el sentit de creixement de la planta, quan aquesta es jove, eliminant, per aixó les branques que tinguin un sentit de creixement 
predominant, diferent al que interessa. 
La poda d'aclarida es l'eliminació selectiva de branques per tal de reduir la densitat de la capçada, augmentant la penetració de llum i aire a l'interior potenciant el 
desenvolupament de brotades internes i aconseguint que la planta ofereixi menys  resistència al vent. 
La poda s'ha de realitzar a l'alçària i amb la forma més adient al tipus d'espècie vegetal i la seva ubicació, d'acord amb les directrius de la D.T. o en el seu defecte de la D.F. 
El tall s'ha de realitzar en el lloc correcte per tal de possibilitar la millor resposta de la planta en quant al creixement i al tancament de la ferida. 
Els talls han de ser nets sense produir esquinçaments. 
El tall de branques laterals no ha de malmetre els límits externs del coll de la branca (regruix que es forma al voltant d'una branca en la zona d'inserció a la branca principal) i ha de 
deixar intacte l'area de contacte entre la fusta de la branca  i la del tronc o branca principal (arruga de l'escorça). 
El tall ha de ser el més curt possible, per damunt i en sentit contrari al borró, i amb pendent per a evitar l'estancament de l'aigua. 
Els talls de més de 2 cm de diàmetre han d'estar coberts amb un compost bituminós específic per a facilitar la cicatrització de la ferida. 
En la poda de formació s'ha de mantenir la tija dominant, que no ha de quedar tallada en cap cas.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'eliminar les branques o els segments de branques que impedeixin assolir la forma i el volum desitjat. 
La poda d'arbusts pot realitzar-se en qualsevol època de l'any però no ha de coincidir amb els dies de màxim fred, amb risc de gelades o de màxima calor.  
 
PODA D'ARBRES: 
S'ha de realitzar a l'època estacionària del període vegetatiu, sense coincidir amb dies de baixes temperatures o risc de gelades. 
La poda s'ha de fer en vàries etapes, començant per les branques secundàries, seguint amb les laterals, per a reduir progressivament el pes i evitar que la branca es trenqui i faci 
malbé el tronc. 
La secció final per tallar ha de medir menys de 60 cm de llarg i el tall s'ha de fer arran de tronc. 
Els talls s'han de començar de baix cap amunt fins un terç de la secció, i s'ha d'acabar dalt fins a trobar el primer tall.  
Si cal, es retallaran les vores de la ferida per a facilitar la formació de teixit protector. 
Els treballs s'han de fer amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
L'eliminació de branques de grans dimensions es farà en diferents parts, controlant en tot moment la direcció de la caiguda per a evitar danys a tercers. 
No s'han de produir danys ni al propi arbre ni a la resta de vegetació o altres elements per la caiguda de les branques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PODA D'ARBRES, ARBUSTS O ENFILADISSES: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
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PODA DE BARDES: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
 * NTJ 14C-2:1998 Normes Tecnológiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i conservació dels espais verds. Manteniment de l'arbrat: poda. 
 
M -  PARTIDES D'OBRA DE MANTENIMENT D'URBANITZACIÓ I EN 
M2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
M21 -  DEMOLICIONS 
M219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
M219X010. 
 
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 CRITERIS 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 3/75)  
* 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.  

  
Z -  TIPOLOGIA Z 
Z2 -  COLUMNES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
Z25. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Columnes per a suport de llumeneres, d'acer galvanitzat, de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 

- L'hissat, fixació i anivellament 

- Connexionat a la xarxa. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha d'instal.lar en posició vertical. 

Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 

La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. 

La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 

La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per la UNE 72-402. 

Ha de quedar connectada al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 

Toleràncies d'execució: 

     - Verticalitat ± 10 mm/3 m 

     - Posició ± 50 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 

Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçada del pal més 5 m. 
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Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit.  

La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

* UNE 72-401-81 "Candelabros. Definiciones y términos." 

* UNE 72-402-80 "Candelabros. Dimensiones y tolerancias." 

* UNE 72-403-84 "Candelabros. Materiales." 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

1. DADES DE L'OBRA 

- Tipus d'obra: Obres de reforma.  

L’obra consisteix en la transformació de l’actual carrer Bonestar en un carrer de 
plataforma única entre els carrers de Florida i Anoia, tal i com s’indica a la imatge adjunta. 
Aquest canvi anirà acompanyat de la limitació d’accés a vehicles que únicament estarà 
permès per accedir als aparcaments privats. 

 

 

 

Aquesta transformació es realitzarà elevant la calçada actual de vehicles fins la cota de 
les voreres, unificant així l’espai de vianants amb el de vehicles ocasionals que 
accedeixin als aparcaments privats. 

Aquest canvi de nivell es realitzarà amb paviment asfàltic, en dues capes, la superior 
acabada amb un tractament superficial que li donarà color, a determinar per la Direcció 
facultativa. 

Això comporta elevar també les voreres de les cruïlles amb els carrers de Bonveí i de 
Bonavista, donant continuïtat al trànsit de vehicles per aquests carrers mitjançant guals 
a la calçada. 

Es construirà un nou col·lector d’aigües residuals i de pluja en el tram de Bonestar entre 
els carrers de Bonveí i Bonavista d’un diàmetre superior a l’actual, en el tram de la 
cruïlla amb el carrer Bonveí i en els 9 m. mes propers al carrer Bonveí del tram Florida-
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Bonveí. El col·lectors substituïts seran enderrocats al igual que els embornals i les 
escomeses dels claveguerons dels edificis que seran refets millorant la seva capacitat 
de desguàs. Es dotarà als col·lectors de nous pous. 

Es construiran rigoles amb peces de 20x20x8 cm. sobre base de formigó. 

El paviment de les voreres serà de panot de 20x20x4 cm. incorporant franges de panot 
estriat i de botons en compliment de la normativa d’accessibilitat. 

Es formaran guals amb paviment de peces de formigó en els accessos al carrer 
Bonestar des dels carrers Florida i Anoia i en els encreuaments amb els carrers de 
Bonveí i Bonavista 

Es refaran els escocells deteriorats per deixar anivellades les vorades fiol i els panots 
perimetrals propers als escocells. 

Es substituirà el paviment de cautxú de l’interior dels escocells per un altre tipus Link-
Stone. 

Es substituiran les actuals pilones per unes flexibles. 

Es col·locaran nous bancs de formigó cilíndrics i papereres 

S’adequarà la senyalització vertical i horitzontal a la nova tipologia de carrer. 

- Emplaçament: Carrer Bonestar entre els carrers Florida i Anoia, al Barri de Gavarra. 

- Superfície afectada pel projecte: 2.182 m2. 

- Promotor: Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 

- Tècnics autors del projecte d’execució: M.Mar Solà Diaz, Arquitecta i Oscar de Pastors 
Solà, Arquitecte Tècnic. 

- Tècnics redactors de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: M.Mar Solà Diaz, Arquitecta i 
Oscar de Pastors Solà, Arquitecte tècnic. 

2. DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

- Topografia: pendent longitudinal mitja del tram Florida-Bonveí 4,3%, tram Bonveí-
Bonavista 4,6% i tram Bonavista-Anoia 0,7%, amb zona d’aparcament de vehicles en 
línia, existència de pilones delimitadores d’accés a vehicles i escossells a les dues 
voreres. Pendent transversal de les voreres aproximadament del 2%. 

- Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: via pública amb edificis d’habitatges i 
profusió de comerços. 

- Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: clavegueram, aigua, gas, 
electricitat, enllumenat i telefonia. 

3. COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

3.1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 
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informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. 
En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 
Administració previ Informe favorable del Coordinador de Seguretat. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les 
mesures de seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure 
el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

3.2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les  
l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i 
salut dels treballadors 



 ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT 

OBRES DE PACIFICACIÓ DEL CARRER BONESTAR ENTRE C/FLORIDA I C/ANOIA 

                  

 5 MEMÒRIA 

 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que 
s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat 
que es realitzi a l'obra o prop de l'obra. 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  
amb els següents principis generals: 

a) Evitar riscos 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

c) Combatre els riscos a l'origen 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció 
dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal 
de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 
específic 

4   L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es 
tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures 
preventives, que només es podran adoptar quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més 
segures 

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives 
respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
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3.3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells 
es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, 
talls, cremades, erosions i cops, havent d'adoptar en cada moment la postura més adient pel 
treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

3.3.1. MITJANS I MAQUINARIA  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

3.3.2. TREBALLS PREVIS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 
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3.3.3. ENDERROCS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

3.3.4. MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

3.3.5. FONAMENTS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
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- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

3.3.6. ESTRUCTURA 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 
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- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

3.3.7. RAM DE PALETA 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

3.3.8. REVESTIMENTS I ACABATS 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

3.3.9. INSTAL·LACIONS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
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- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobreesforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

3.3.10. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 
ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997) 

- Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 
terres subterranis 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

3.4. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

3.4.1. MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
feines i circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 
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- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 
l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 
periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, 
blocatge, etc. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de malles en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

3.4.2. MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 
partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà 
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 
homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
sorollosos 

- Utilització de mandils 
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- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els 
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

3.4.3. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la 

calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament 
ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

3.5. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l’inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb 
els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per 
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

Cornellà de Llobregat, juny de 2021 

Equip redactor: 

Maria del Mar Solà Díaz    Oscar de Pastors Solà 

Arquitecta       Arquitecte tècnic 

 

 

Vist-i-plau 

Emma Muñoz Serrano 

Coordinadora Unitat de Projectes 
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           RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES 

Data d'actualització: Juny 2008 

 

LEGISLACIÓ ESPECÍFICA DE SEGURETAT I SALUT A LA CONSTRUCCIÓ 

 

Relació de legislació vigent, ordenada alfabèticament pels conceptes més importants. 

 (Centre de Documentació del CAATEEB). 

Accidents de treball. Notificació. 

S’estableixen nous models per a la notificació d’accidents de treball i es donen instruccions per 

al seu compliment i tramitació. Ordre de 16 de desembre de 1987, del Ministeri de Treball i 

Seguretat Social (BOE n. 311, 29/12/1987). 

Accidents de treball. Notificació electrònica. 

S'aprova el procediment de notificació electrònica dels accidents de treball. Ordre TRI/10, de 26 

de gener de 2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4061, 02/02/2004). 

• Modificació: Es modifica l'Ordre TRI/10. Ordre TRI/215 de 15 de juny de 2004. 

Departament de Treball i Indústria (DOGC. 29/06/2004). 

• Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre 

TRI/10. Ordre TRI 296 de 21 de juny de 2005. Departament de Treball i Indústria 

(DOGC, 01/07/2005). 

• Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre 

TRI/10. Ordre TRI/317 de 21 de juny de 2006. Departament de Treball i Indústria 

(DOGC, 20/06/2006). 

• Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre 

TRI/10. Ordre TRI/241 de 22 de juny 2007. Departament de Treball (DOGC, 

11/07/2007). 

Agents biològics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball. 

Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant 

el treball. Reial decret 664, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 124, 

24/05/1997). 

• Modificació: S’adapta el Reial decret 664/1997 en funció del progrés tècnic. Ordre de 25 

de març de 1998 per la qual (BOE, 30/03/1998) (Correcció d'errades: BOE n. 90, 

15/04/1998). 
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Agents cancerígens. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball. 

Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens 

durant el treball. Reial decret 665, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE 

n. 124, 24/05/1997). 

• Modificació: Reial decret 1124, de 16 de juny de 2000, del Ministeri de la Presidència 

(BOE n. 145, 17/06/2000). 

• Modificació: Reial decret 349, de 21 de març de 2003, del Ministeri de la Presidència 

(BOE n. 82, 05/04/2003). 

Agents químics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball. 

Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a 

agents químics durant el treball. Reial decret 374, de 6 d’abril de 2001 ; Ministeri de la 

Presidència (BOE n. 104, 01/05/2001). (Correcció d’errades: BOE n.129, 30/05/2001). 

Aparells elevadors i de manejament mecànic. 

Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 84-528-CEE relativa a aparells elevadors i de 

manejament mecànic. Reial decret 474, de 30 de març de 1988 del Ministeri d’Indústria i 

Energia (BOE n. 121, 20/05/1988). 

Aparells elevadors per a obres. 

Reglament d’aparells elevadors per a obres. Ordre de 23 de maig de 1977, del Ministeri 

d’Indústria (BOE n. 141, 14/06/1977) (Correcció d’errades: BOE n. 170, 18/07/1977). 

• Modificació: modifica l’article 65. Ordre de 7 de març de 1981 (BOE n. 63, 14/03/1981). 

Activitats mineres. Seguretat i la salut dels treballadors en aquest tipus d’activitats. 

Disposicions mínimes adreçades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les 

activitats mineres. Reial decret 1389, de 5 de setembre de 1997, del Ministeri d’Indústria i 

Energia (BOE n. 240, 07/10/1997). 

Amiant. Treballs amb risc d’exposició. 

Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 

Reial decret 396, de 31 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 86, 11/04/2006). 

Prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l’amiant. Reial decret 

108/1991, d’1 de febrer, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern 

(BOE n. 32, 06/02/1991) (Correcció d’errades: BOE n. 43, 19/02/1991). 
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Avís previ d'obres. Models de comunicació. 

S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de 

treball i d'avís previ d'obres. Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball i 

Formació (DOGC n. 3754, 05/11/2002). 

• Nova redacció de l'apartat 2 de l'article 18 relatiu a l’avís previ. Reial decret 1109, de 

24 d’agost de 2007. Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007). 

Centres de treball. Comunicacions d’obertura 

Requisits i dades de les comunicacions d’obertura prèvia o represa d’activitats d’empreses i 

centres de treball. Ordre de 6 de maig de 1988, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE 

n. 117, 16/05/1988). 

• Modificació: Modifica l'article 2 i l'annex. Ordre de 29 d’abril de 1999, del Ministeri de 

Treball i Afers Socials (BOE n. 124, 25/05/1999). 

Comitès de seguretat i salut. Registre de constitució 

Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i 

salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de 

prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut. Decret 399, de 5 d’octubre de 2004; 

Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4234, 07/10/2004). 

Conveni col·lectiu general del sector de la construcció 2002-2006. 

Resolució de 26 de juliol de 2002 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 193, 

13/08/2002). 

Conveni col·lectiu general del sector de la construcció (4rt) 

Resolució, de l’1 d’agost de 2007 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 197, 17/08/2007). 

Conveni col·lectiu provincial. (Consulteu la base de dades del Centre de Documentació: 

http://www.apabcn.cat/) 

Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 14 de 

febrer de 2006 ; Departament de la Presidència (DOGC n. 4574, 16/02/2006). (Correcció 

d’errades: DOGC n. 4678, 18/07/2006). 

CTE. Codi tècnic de l’edificació. 

Reial decret 314, de 17 de març de 2006 ; Ministeri de l’Habitatge (BOE n. 74, 28/03/2006). 
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(Correcció d’errades: BOE núm. 22, 25/01/2008). 

• Modificació. Reial decret 1371 de 19 d’octubre de 2007; del Ministeri de la Presidència 

(BOE n. 254, 23/10/2007) 

Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 

Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. Reial decret 1627, de 

24 d’octubre de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 256, 25/10/1997). 

• Modificació: Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Reial decret 2177, de 12 de novembre 

de 2004 ; del Ministeri de la Presidència (BOE n. 274, 13/11/2004). 

• Modificació: Reial decret 604, de 19 de maig de 2006 ; del Ministeri de Treball i Afers 

Socials (BOE n. 127, 29/05/2006). 

• Modificació: Modifica l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Reial decret 

1109, de 24 d’agost de 2007 ; del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 

25/08/2007) (Correcció d’errades: BOE 219, 12/09/2007). 

Delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut. 

Registre 

Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i 

salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de 

prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut. Decret 399, de 5 d’octubre de 2004; 

Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4234, 07/10/2004). 

Distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. 

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 

construccions a línies elèctriques. Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament 

d'Indústria i Energia (DOGC n. 1075, 30/11/1988). 

EPIs. Equips de protecció individual. Marcatge CE 

Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels 

equips de protecció individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri de 

Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcció 

d’errades: BOE n. 42, 24/02/1993). 

• Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència 

(BOE n. 57, 08/03/1995) (correcció d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995). 
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• Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril de 

1996; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996). 

• Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el 

Reial decret 1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE 

n. 56, 06/03/1997). 

EPIs. Ús d’equips de protecció individual. 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de 

protecció individual. Reial decret 773, de 30 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència 

(BOE n. 140, 12/06/1997). (Correcció d’errades: BOE 171, 18/07/1997). 

Equips de treball. Ús . 

Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de 

treball. Reial decret 1215, de 18 de juliol de 1997 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 188, 

07/08/1997). 

• Modificació: Nova redacció del punt 6, apartat 1 de l'annex I, on es parla de «treballs 

verticals». Nou apartat 4 en l'annex II, relatiu a treballs temporals en altura. Nou 

paràgraf a la disposició derogatòria única i disposició addicional única. Reial decret 

2177, de 12 de novembre de 2004; Ministeri de la Presidència (BOE, 13/11/2004). 

Estatut dels treballadors. 

Text refós de la llei de l’estatut dels treballadors. Reial decret Legislatiu 1, de 24 de març de 

1995, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE 29/03/1995). 

Explosius. Reglament. 

Reglament d’explosius. Reial decret 230, de 16 de febrer de 1998, del Ministeri de la Presidència 

(BOE n. 61, 12/03/1998). 

• Modificació: Reial decret 277, de l’11 de març de 2005, Ministeri de la Presidència (BOE, 

12/03/2005). 

Explosius voladures especials. 

Modificació de la instrucció tècnica complementària 10.3.01 "Explosius voladures especials" del 

capítol X "Explosius" del Reglament general de normes bàsiques de Seguretat Minera. Ordre de 

29 de juliol de 1994, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 195, 16/08/1994) (correcció 

d’errades: BOE n. 260, 31/10/1994). 
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Grues mòbils autopropulsades usades. 

Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM4 del Reglament d’aparells d’elevació i 

manutenció, relativa a "grues mòbils autopropulsades usades". Reial decret 837, de 27 de juliol 

de 2003; Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE, 17/07/2003). 

Grues torre per a obres o altres aplicacions. 

Nova instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’aparells d’elevació i 

manutenció, relativa a grues torre per a obres o altres aplicacions. Reial decret 836, de 27 de 

Juny de 2003 ; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 170, 17/07/2003) (Correcció d'errades: 

BOE n. 20, 23/01/2004) 

Infraccions i sancions en l’ordre social. 

Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social. Reial decret legislatiu 5, de 4 

d’agost de 2000 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 189, 08/08/2000) (Correcció 

d'errades: BOE n. 228 / 22/09/2000). 

• Modificació: Modifica els articles 2, 5, 12, 13, 19, 39, 42, 50, 52 i 53. Llei 54, de 12 de 

desembre de 2003; Prefectura de l’Estat (BOE, 13/12/2003). 

• Modificació: Modifica els articles 8, 11, 12 i 13. Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; 

Prefectura de l’Estat (BOE, 19/10/2006). 

Llibre de visites de la Inspecció de treball i seguretat social. 

Resolució, de 11 d’abril de 2006 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 93, 19/04/2006) 

(Correcció d'errades: BOE n. 99. 26/04/2006). 

Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de visites de la inspecció de treball i 

seguretat social. Resolució TRI 1627, de 18 de maig de 2006 ; Departament de Treball i 

Indústria (DOGC n. 4641, 25/05/2006) (Correcció d’errades: DOGC n. 4644, 30/05/2006). 

Llibre d'incidències. 

S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de gener de 

1998, del Departament de Treball (DOGC n. 2565, 27/01/1998) 

Nova redacció de l'apartat 4 de l'article 13 relatiu al Llibre d’incidències. Reial decret 1109, de 

24 d’agost de 2007. Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007). 

Manipulació manual de càrregues que comporti riscos. 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 
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comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. Reial decret 487, de 14 d’abril 

de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 

Màquines. Marcatge CE. Aproximació de la legislació dels estats de la UE. 

Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels estats membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 

1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 297, 

11/12/1995). 

• Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995). 

• Modificació: Relació de normes harmonitzades en l’àmbit del Reial decret. Resolució de 5 

de juliol de 1999; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999). 

Màquines. Emissions sonores. 

Emissions sonores en l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure. Reial decret 

212, de 22 de febrer de 2002 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 52, 01/03/2002). 

• Modificació: Reial decret 524/2006, de 28 d’abril, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 

106, 04/05/2006). 

Marcatge CE. EPIs Equips de protecció individual 

Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels 

equips de protecció individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri de 

Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcció 

d’errades: BOE n. 42, 24/02/1993). 

• Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència 

(BOE n. 57, 08/03/1995) (correcció d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995). 

• Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril de 

1996; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996). 

• Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el 

Reial decret 1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE 

n. 56, 06/03/1997). 

Marcatge CE. Màquines 

Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels estats membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 
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1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 297, 

11/12/1995). 

• Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995). 

• Modificació: Relació de normes harmonitzades en l’àmbit del Reial decret. Resolució de 5 

de juliol de 1999; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999). 

Obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís previ d'obres. 

Models de comunicació. 

S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de 

treball i d'avís previ d'obres. Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball i 

Formació (DOGC n. 3754, 05/11/2002). 

Obra Pública 

Llei 3, de 4 de juliol de 2007; Departament de la Presidència (DOGC / 06/07/2007). Ha entrat 

en vigor el 06/01/2008. 

Prevenció de riscos laborals. 

Llei 31, de 8 de novembre de 1995 de la Prefectura de l’Estat (BOE n. 269, 10/11/1995). 

• Modificació: Llei 50, de 30 de desembre de 1998, sobre mesures fiscals, administratives 

i de l’ordre social (BOE n. 313, 31/12/1998). 

• Modificació: Modifica algunes parts de la llei 31/1995: els articles 9, 14, 23, 24, 31, 

s'afegeix l'article 32bis, 39, 43 i hi afegeix noves disposicions addicionals. Llei 54 de 

reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals, de 12 de desembre de 

2003 de la Prefectura de l’Estat (BOE n. 298, 13/12/2003). 

• Modificació: Es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en 

matèria de coordinació d’activitats empresarials. Reial decret 171, de 30 de gener de 

2004 ; Prefectura de l’Estat (BOE n. 27, 31/01/2004). 

Risc elèctric. 

Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc 

elèctric. Reial decret 614, de 21 de maig de 2001 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 148, 

21/06/2001). 

Seguretat i salut en els llocs de treball. 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Reial decret 486, de 14 d’abril 
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de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 

• Modificació: Annex I. lletra A)9. Reial decret 2177, de 12 de novembre, del Ministeri de 

la Presidència (BOE 274, 13/11/2004). 

Senyalització de seguretat i salut en el treball. 

Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. Reial decret 

485, de 14 d’abril de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 

Serveis de prevenció. Reglament 

Reial decret 39, de 17 de gener de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 27, 

31/01/1997). 

Ordre de 27 de Juny de 1997 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 159, 04/07/1997) . 

• Modificació: Reial decret 780, de 30 de abril de 1998, del Ministeri de Treball i Afers 

Socials (BOE n. 104, 01/05/1998). 

• Modificació: Afegeix un segon paràgraf a l'article 22. Reial decret 688, de 10 de juny de 

2005 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE 139, 11/06/2005) 

• Modificació: modifica els articles 1, 2, 7, 16, 19, 20, 21, 22bis, 29, 30, 31, 31bis, 32, 

33bis i 35 i afegeix les disposicions addicionals 10a, 11a i 12a. del Reial decret 39. Reial 

decret 604, de 19 de maig de 2006, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 127, 

29/05/2006). 

Soroll. Riscos relacionats amb l’exposició. 

Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició 

al soroll. Reial decret 286, de 10 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 60, 

11/03/2006) .(Correcció d’errades: BOE 62 , BOE n.71, 14/03/2006). 

Subcontractació en el sector de la construcció. 

Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura de l’Estat (BOE, 19/10/2006). 

Es desenvolupa la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció 

Reial decret 1109, de 24 d’agost de 2007, que desenvolupa la Llei 32/2006, del Ministeri de 

Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007).(Correcció d'errades: BOE n. 219, 

12/09/2007). 

Treball temporal. Seguretat i salut en el treball en l’àmbit d’aquest tipus d’empreses. 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l’àmbit de les empreses de treball 
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temporal. Reial decret 216, de 5 de febrer de 1999, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE 

n. 47, 24/02/1999). 

Vibracions mecàniques. Riscos derivats de l’exposició. 

Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant als riscos derivats o que puguin 

derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques. Reial decret 1311, de 4 de novembre de 

2005; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 265, 05/11/2005). 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC 
 
ANTECEDENTS 
 
El present Estudi s’ha redactat d’acord amb el RD 105/2008 que regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i enderroc. Dit decret es d’aplicació en els residus de la construcció i enderroc d’obres de construcció, 
rehabilitació, reparació, reforma o enderroc d’un be immoble i en la realització de treballs que modifiquin de forma 
o substància el terreny o el subsòl. 
 
També son d’aplicació el Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001 que regulen les operacions de gestió 
dels enderrocs, runa i residus de la construcció en general. 
 
El productor dels residus de construcció i demolició està obligat a incloure en el projecte d’execució de l’obra un 
Estudi de Gestió de Residus, que definirà els següents punts: 
 
1. Mesures de minimització i prevenció de residus. 
2. Estimació de la generació de residus en tones, m3 i per fases d’obra 
3. Operacions de gestió de residus 
4. Plec de Prescripcions Tècniques 
5. Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió dels residus 
6. Pressupost 

 
A més, el productor està obligat a fer un inventari dels residus perillosos que es generen, així com preveure la 
retirada selectiva, amb la finalitat d’evitar la mescla entre si o amb altres residus no perillosos, i assegurar el seu 
enviament a gestors autoritzats de residus perillosos. 
 
El posseïdor dels residus de construcció i demolició està obligat a presentar a la propietat de l’obra d’un pla que 
reflecteixi com ha de portar a terme les obligacions que li incumbeixin en relació amb els residus que s’hagin de 
produir en l’obra. El pla, una vegada aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat, passa a formar 
part dels documents contractuals de l’obra. 
 
El posseïdor dels residus, quan no els gestioni ell mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, 
està obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a 
la seva gestió. Els residus de construcció i demolició, s’han de destinar preferentment i per aquest ordre, a 
operacions de reutilització, reciclatge o a altres formes de valorització. 
 
El posseïdor dels residus està obligat, mentre estiguin en el seu poder, a mantenir-los en condicions adequades 
d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que n’impedeixi o en dificulti la 
posterior valorització o eliminació. 
 
Els residus de construcció i demolició s’han de separar en les fraccions següents, quan, de manera 
individualitzada per a cada una de les esmentades fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de 
l’obra superi les quantitats següents:  
 

Formigó: 80 t 
Maons, teules, materials ceràmics: 40 t 
Metall: 2 t 
Fusta: 1 t 
Vidre: 1 t 
Plàstic: 0’5 t 
Paper i cartró: 0’5 t 

La separació en fraccions l’ha de portar a terme preferentment el posseïdor dels residus de construcció i demolició 
dins de l’obra en què es produeixin. Quan per falta d’espai físic en l’obra no sigui tècnicament viable efectuar 
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l’esdentada separació en origen, el posseïdor pot encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en 
una instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l’obra. En aquest últim cas, el 
posseïdor ha d’obtenir del gestor de la instal·lació documentació que acrediti que aquest ha complert, en nom seu, 
l’obligació anteriorment descrita. 
 
El posseïdor dels residus de construcció i demolició està obligat a sufragar els costos de gestió 
corresponents i a lliurar al productor els certificats i altra documentació acreditativa de la gestió dels 
residus, així com a mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys 
següents. 
 

MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 
 
A continuació es descriuen les mesures recomanades per a la prevenció a la generació de residus de construcció i 
demolició. A més, es descriu la manera més convenient d’emmagatzemar les matèries primes d’obra, amb el que 
es contribuirà a reduir la quantitat de residus per rebuig i o deteriorament innecessari de materials. 
 
S’ha de preveure la quantitat de materials que es necessiten per a l’execució de l’obra. Un excés de materials, es 
origen d’un major volum de residus sobrants en l’execució. També es necessari preveure l’acopi de materials fora 
de les zones de trànsit de l’obra, de forma que estiguin ben embalats i protegits fins al moment de la seva 
utilització, amb el fi d’evitar residus procedents del trencament de peces. 
 
Es necessari preveure de quina forma es realitzarà la gestió de tots els residus que s’originaran a l’obra. S’ha de 
determinar la forma de valorització dels residus, si es reutilitzaran, reciclaran o serviran per a recuperar l’energia 
emmagatzemada en ells. L’objectiu es poder disposar dels mitjans i treballs necessaris per a que els residus 
resultants estiguin a les millors condicions per a la seva valorització. 
 
La recollida selectiva dels residus es útil per a facilitar la seva valoració i gestió a l’abocador. Els residus un cop 
classificats poden ser enviats a gestors especialitzats en el reciclatge o disposició de cadascun d’ells, evitant-se 
així transports innecessaris perquè els residus siguin massa heterogenis o bé perquè continguin materials no 
admesos per l’abocador. 
 
En cada fase d’obra caldrà analitzar les quantitats i característiques dels residus que s’originen durant el procés 
d’execució, amb la fi de fer una previsió dels mètodes més adequats per a la seva minimització o reutilització i de 
les millors alternatives per a la seva disposició. 
 
El personal ha de rebre la formació necessària per ser capaç d’omplir els partes de transferència de residus al 
transportista, verificar la qualificació dels transportistes i supervisar que els residus no es manipulin de manera que 
es barregin amb d’altres que haurien de ser dipositats a abocadors especials. 
 
Els residus han de ser fàcilment identificables per els que treballen amb ells i per tot el personal d’obra, per el que 
els envasos que els contenen han d’anar etiquetats, descrivint amb claredat la classe i característiques dels 
residus. Aquestes etiquetes tindran la mida i disposició adequada, de manera que siguin visibles i durables, per a 
suportar el deteriorament dels agents atmosfèrics i el pas del temps. 
En el cas de detectar en obra qualsevol tipus de residu perillós, caldrà disposar de contenidors especials per al 
seu emmagatzematge, i acompliran amb la normativa vigent. 
 
La classificació, selecció i emmagatzematge dels materials d’obra es realitzarà de la següent manera: 

- Materials petris de nivell I: s’emmagatzemaran a l’obra. No necessiten contenidors especials. 

- Material asfàltic es gestionarà de forma independent. 

- Materials no especials o banals: s’emmagatzemaran en sacs. La seva classificació es realitzarà en 
obra i cada sac s’identificarà amb un color determinat. 

- Fusta: s’emmagatzemarà a l’obra i en contenidors. La seva classificació es realitzarà segons la seva 
possibilitat de valoració. 
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- Plàstics, paper, cartró i metall: els materials procedents d’embalatges hauran de ser gestionats per 
l’empresa subministradora. La classificació depèn de si el material es reciclable o no. Els residus no 
reciclables es disposaran al contenidor general de materials banals. Els residus reciclables sense 
possibilitat de reutilització a la pròpia obra es dipositaran a diferents contenidors, segons la 
naturalesa del material, de la empresa gestora. Els metalls s’emmagatzemaran directament sobre el 
sòl, ja que poden ser gestionats a la pròpia obra. 
 

Per a facilitar la selecció en obra, s’habilitaran els següents contenidors: 

- Contenidor d’acer per reciclar 

- Contenidor de betums per reciclar 

- Contenidor de plàstics per reciclar 

- Contenidor de paper i cartró per reciclar 

- Contenidor banals per abocador 

- Contenidor per materials petris 

- Contenidor de fusta per reciclar 
 

ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN TONES, M3 I PER FASES D’OBRA 
 
Veure fitxa annexa al final. 
 

OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Mesures de reutilització previstes 
 
En el projecte no s’ha previst la reutilització de materials en obra al tractar-se d’una substitució. 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
A continuació es determinen les Prescripcions tècniques en relació amb l’emmagatzematge, manipulació i d’altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició a l’obra: 
 
o Per als enderrocs: es realitzaran actuacions prèvies tals com estintolaments, apuntalaments, estructures 

auxiliars... per a les parts o elements perillosos referits tant a la pròpia obra com als edificis adjacents, quan 
s’escaigui. Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i/o perillosos tan aviat 
com sigui possible, així com els elements a conservar o amb valor (ceràmics, marbres...). Seguidament 
s’actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les instal·lacions, fusteries i d’altres elements que ho 
permetin. 

 
o El dipòsit temporal de les runes es realitzarà en sacs industrials iguals o inferiors a 1m3, amb l ubicació i 

condicionament al que estableixin les ordenances municipals. Dit dipòsit també haurà d’estar en llocs 
degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

 
o El dipòsit temporal per a RCDs valoritzables (fustes, plàstics, metalls...) que es realitzin en contenidors o 

acopis, s’hauran de senyalitzar i segregar de la resta de residus d’una manera adequada. 
 

o Els contenidors hauran d’estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat, especialment durant la nit, i 
comptar amb una banda de material reflectant com a mínim de 15 cm a 10 cm de llarg de tot el seu perímetre. 
En els contenidors haurà de figurar la següent informació: Raó social, CIF, telèfon del titular del contenidor, 
l’envàs i el número d’inscripció en el registre de transportistes de residus. Aquesta informació també haurà de 
quedar reflectida en els sacs industrials i en altres medis de contenció i magatzems de residus. 
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o El responsable de l’obra a la que presta el servei el contenidor adoptarà les mesures necessàries per evitar el 
dipòsit de residus aliens a la mateixa. Els contenidors es tancaran o cobriran, fora de l’horari de treball, per 
evitar el dipòsit de residus aliens a l’obra. 

 
o A l’equip de l’obra s’hauran d’establir els medis humans, tècnics i procediments per a la separació de cada 

tipus de RCD. 
 

o Es tindran en compte els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de la llicència d’obres...), 
especialment si obliguen a la separació en origen de determinats materials objecte de reciclatge o disposició. 
En aquest últim cas s’haurà d’assegurar per part del contractista realitzar una avaluació econòmica de les 
condicions en les que es viable aquesta operació, tant per les possibilitats reals d’executar-la com per disposar 
de plantes de reciclatge o gestors de RCDs adequats. La DF serà responsable de prendre la última decisió i de 
la seva justificació davant les autoritats locals o autonòmiques pertinents. 

 
o S’haurà d’assegurar a la contractació de la gestió dels RCDs que la destinació final (planta de reciclatge, 

abocador, cantera, incineradora...) son centres amb l’autorització autonòmica de la Conselleria que tingui les 
atribucions, i s’haurà de contractar només transportistes o gestors autoritzats per dita Conselleria i que estiguin 
inscrits en el registre pertinents. 

 
o La gestió tant documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en una obra d’enderroc o de 

nova planta es regiran d’acord amb la legislació nacional i autonòmica vigent i als requisits de les ordenances 
municipals. Així mateix, els residus de caràcter urbà generats a les obres (restes de menjar, envasos...) seran 
gestionats d’acord amb les ordenances municipals. 

 
o Els residus amb amiant es regiran per l’ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer per la que es publiquen les 

operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus per a poder considerar-los com a 
perillosos o no perillosos. També s’acomplirà amb el RD 108/1991 de 1 de febrer sobre la prevenció i reducció 
de la contaminació del medi ambient produït per l’amiant, així com la legislació laboral al respecte. 

 
o Les restes del rentat de canaletes o cubes de formigó seran tractats com a runes. 

 
o S’evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i restes de fusta per a 

la seva adequada segregació, així com la contaminació dels acopis o contenidors de runes amb components 
perillosos. 

 
o Les terres superficials que puguin tenir un us posterior per a jardineria o recuperació de sols degradats seran 

retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible. S’evitaran les humitats excessives, la 
manipulació i la contaminació amb altres materials. 

 
o Els elements de mobiliari urbà que es retirin es portaran als magatzems municipals sense cost addicional al 

projecte, a requeriment de la DF, per la seva rehabilitació i re aprofitament si s’escau. 

 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL.LACIONS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS 
 
El posseïdor dels residus haurà de trobar a l’obra un lloc adequat per emmagatzemar els residus, a poder ser amb 
un accés adequat per a l’entrada de maquinària i vehicles, amb el que s’aconseguirà que la recollida sigui més 
senzilla. Si no es possible condicionar aquesta zona, caldrà moure els residus fins a dipositar-los en un camió que 
els reculli. 
S’incorpora un plànol amb la situació i ocupació aproximada de les instal·lacions previstes per a 
l’emmagatzematge, manipulació i d’altres operacions de gestió de residus, que caldrà anar adaptant a les 
particularitats de l’obra, sempre d’acord amb la direcció facultativa. 
 
 



GESTIÓ DE RESIDUS 

OBRES ORDINÀRIES DE MILLORA DE LES VORERES DEL CARRER LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER 

 

  

 

 

 
Es preveu inicialment la col·locació dels contenidors en les dues primeres places d’aparcament a l’inici de cada 
tram en la direcció actual d’accés,  deixant els passos de vianants lliures per la circulació de vianants. En el 
moment d’intervenció a la calçada, caldrà desplaçar-los, a les places d’aparcament més properes dels carrers 
transversals, en funció del tram  que s’estigui executant, sense interferir l’accés al pas de vianants. 
 

 
 
 

PRESSUPOST 
 
El pressupost d’execució material corresponent a la gestió de residus de l’obra, ascendeix a la quantitat de cinc mil 
cent quaranta-cinc euros amb noranta-tres cèntims (4.725,75€) 

 

Cornellà de Llobregat, juny de 2021 

Equip redactor: 

Maria del Mar Solà Díaz    Oscar de Pastors Solà 

Arquitecta       Arquitecte tècnic 

 

 

Vist-i-plau 

Emma Muñoz Serrano 

Coordinadora Unitat de Projectes 

 



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 203,20 112,89

terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 55,74 55,74

totals d'excavació 258,94 t 168,63 m
3

si no

Pes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

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

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

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

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

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

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

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

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m
3

Codificació residus LERPes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0258 0,0896 0,0269

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0110 0,0407 0,0122

formigó 170101 0,0320 0,0109 0,0261 0,0078

petris 170107 0,0020 0,0024 0,0118 0,0035

guixos 170802 0,0039 0,0012 0,0097 0,0029

altres 0,0010 0,0003 0,0013 0,0004

   embalatges 0,0380 0,0013 0,0285 0,0086

fustes 170201 0,0285 0,0004 0,0045 0,0014

plàstics 170203 0,0061 0,0005 0,0104 0,0031

paper i cartró 170904 0,0030 0,0002 0,0119 0,0036

metalls 170407 0,0004 0,0002 0,0018 0,0005

totals de construcció 0,03 t 0,04 m
3

- altres

si

-

-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Residus de construcció

-

Terres contaminades

Residus que contenen PCB

-

especificar

especificar -

OBRES DE PACIFICACIÓ DEL CARRER BONESTAR ENTRE C/FLORIDA I C/ANOIA

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu

Carrer Bonestar entre carrer Florida i carrer Anoia

Cornella de Llobregat

si

Comarca : Baix Llobregat

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

reutilització

mateixa obra altra obra

 abocador

Residus d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

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

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

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

tipus

quantitats

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en

una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu

nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir

terres reutilitzades i terres portades a abocador

totals d'enderroc 

és residu
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si

-

-

-

-

-

si
si
si
-
-

-

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

                    altres : 0,00 t 0,00 m
3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m
3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m
3
 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 135,468
argiles 0
altres 66,888
terres contaminades 0

Total 202,356

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 0,01

Maons, teules i ceràmics 40 0,01

Metalls 2 0,00

Fusta 1 0,00

Vidres 1 0,00

Plàstics 0,50 0,00

Paper i cartró 0,50 0,00

Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

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

Contenidor per Metalls no si

Contenidor per Fustes no si

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no si

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

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

Terres per a l'abocador

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne

millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

5.-

5.-

6.-

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

minimització

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

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

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

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

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

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

                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

inert

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 ...

tipus de residucal separar

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

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

6.-

0,00

0,00

(m
3
)

0,00

no no especial

no no especial

no inert

no no especial

no

si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials

que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

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 no especial

no no especial

R.D. 105/2008

0,00

0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

135,47

0,00

0,00

0,00

0,00

66,89

0,00

0,00
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0,00 202,360,00



si

si

si

tipus de residu

INERTS-NO ESPECIALS-ESPEC.

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 l. 15,00

     Contenidors  de 5 m
3
 per cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m
3
  (+20%) 12,00 €/m

3
5,00 €/m

3
5,00 €/m

3
70,00 €/m

3

Terres 202,36

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m
3
  (+35%) 4,00 €/m

3
15,00 €/m

3

Formigó 0,01 -

Maons i ceràmics 0,02 0,25

Petris barrejats 0,00 0,07

Metalls 0,00 -

Fusta 0,00 -

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,06

Paper i cartró 0,00 -

Guixos i no especials 0,00 0,07

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

0,45

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

m
3

euros

El volum dels residus és de : 317,54

El pressupost de la gestió de residus és de : 4.725,75

Casetes d'emmagatzematge

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

2.835,78

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

gestió fora obra

0,21 1.012,02 1.823,10

Compactadores

- 0,02 -

-

0,06 0,02 0,02

- 0,02

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

GELABERT C/ Can Pi, 1- L'Hospitalet de Llobr. E- 806-03

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Transport: entre 5-8 €/m
3 

(mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
3

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

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)

gestor adreça codi del gestor

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m
3

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

correcta gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents

(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

-

0,00

runa neta

0,00

-

0,04

-

Transport                                                                

5375,26 1011,78 1823,03

Valoritzador / Abocador          

-

Classificació          

0,00

0,01

-

0,13 0,05

0,00

0,08 -

3
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Gestor terres: entre 5-15 €/m
3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m
3

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

PRESSUPOST 

0,00 - -

- 0,02

0,02 0,01 0,01

- -



unitats -

unitats 3

unitats 3

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

unitats - unitats -

-

si

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

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

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

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

-

-

-

-

-

-

             Bidó 200 L
 
.Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

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

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

Contenidor 9 m
3 
. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

documentació gràfica

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.

Estudi de Seguretat i Salut
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



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

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.

plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

1. INTRODUCCIÓ 

L’objectiu d’aquest Pla de Control de Qualitat és el de complementar el contingut del Plec de 
Condicions Tècniques, pel que fa referència als procediments a seguir en obra per tal de 
verificar l’acompliment del que allà s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut 
d’ambdós documents prevaldrà el que decideixi la D.F. (o direcció d’execució) davant de cada 
circumstància. 

En aquest sentit es definirà per a cada procés constructiu de l’obra 3 fases de control: 

A. Control de RECEPCIÓ DE PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES (PEiS) 
B. Control de l’EXECUCIÓ 
C. Control de l’OBRA ACABADA 

 
Per a poder-lo dur a terme: 

1) El director de l’execució de l’obra redactarà abans de l’inici d’aquesta el Programa 
de Control de Qualitat de l’obra (desenvolupant el Plà de Control de Qualitat de 
projecte), i l’entregarà al Constructor. Durant l’execució de l’obra el DEO recopilarà 
la documentació del control realitzat, mitjançant certificacions, inspeccions, assajos, 
etc. verificant per a cada procés la seva conformitat amb ho establert al projecte, 
annexes i modificacions d’aquest.  

2) El constructor recollirà de cada subministardor de productes la documentació 
d’aquests, tan certificats de qualitat com instruccions d’ús i manteniment, i les seves 
garanties quan els hi siguin exigibles. Fent-li entrega d’aquesta al director 
d’execució d’obra abans de l’inici de cadascun dels processos constructius. 

3) El constructor haurà de garantir la qualitat de l’obra executada mitjançant la 
presentació d’un PLÀ D’AUTOCONTROL a l’inici d’aquesta, basat en el Programa 
de Control de Qualitat, que s’haurà de presentar al DEO per a que el validi abans de 
l’inici de l’obra. El constructor l’haurà d’anar implementant durant el transcurs de la 
mateixa i presentar-lo complert un cop acabada l’obra. La DEO podrà demanar 
resultats i fitxes dels processos ja executats, servint de comprovació dels mateixos. 

2. FASES DE CONTROL 

2.1. CONTROL DE RECEPCIÓ DE PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES 

El control de recepció té per objecte comprovar les característiques tècniques mínimes 
exigides a cada producte, equip i/o sistema, que s’incorpora de forma permanent a l’obra 
projectada, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat, etc. 

Durant la construcció de l’obra el director d’execució realitzarà els següents controls: 

2.1.1. Control de la documentació de subministres 

Els subministradors entregaran al constructor, i aquest al DEO, els documents d’identificació 
dels productes exigits per la normativa d’obligat acompliment, pel projecte o per la DF. 
Aquesta documentació comprendrà, com a mínim, els següents documents: 
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-  Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 

-  Certificat de garantia del fabricant firmat per persona física. 

- Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels 
productes de construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions i Directives 
Europees que afectin als productes subministrats. 

2.1.2. Control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions d’idoneïtat tècnica 

El subministrador proporcionarà la documentació justificativa sobre: 

- Els distintius de qualitat dels que disposin els productes, equips i/o sistemes 
subministrats, que assegurin les característiques tècniques exigides en projecte 
d’aquests i documentarà en el seu cas, el reconeixement oficial dels distintiu d’acord 
amb ho establert al CTE (ap.5.2.3 del cap.2 ). 

- Les avaluacions d’idoneïtat tècnica per al l’ús previst dels productes, equips i/o 
sistemes  innovadors, d’acord a ho establert al CTE (ap.5.2.5 del cap.2 ), amb la 
constància del manteniment de les seves característiques tècniques. 

El DEO verificarà que aquesta documentació sigui suficient per a l’acceptació dels productes, 
equips i sistemes que s’hi emparen, validant-la si així o considera adient. 

2.1.3. Control mitjançant assajos. 

Per a verificar l’acompliment de les exigències bàsiques de normativa pot ser necessari, en 
determinats casos, realitzar assajos i probes sobre alguns productes, segons ho establert a la 
reglamentació vigent, o bé segons ho establert el projecte o les ordres donades per la DF. 

La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts al projecte o 
indicats per la DF sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris 
d’acceptació i rebuig i les mesures a adoptar. 

2.2. CONTROL D’EXECUCIÓ 

Durant la construcció, el DEO controlarà i documentarà l’execució de cada unitat d’obra 
verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzen, la correcta execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i la resta de controls i 
assajos a realitzar, que prèviament haurà definit, per a comprovar la seva conformitat amb l’ 
establert al projecte, amb la legislació aplicable, amb les normes de bona practica 
constructiva i amb les instruccions de la DF. A la recepció de l’obra executada es poden tenir 
en compte les certificacions de conformitat que tinguin els agents que hi intervenen, així com 
les verificacions que, en el seu cas, realitzin les entitats de control de qualitat externes. 

Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

2.3. CONTROL D’OBRA ACABADA 

Amb la intenció de comprovar les prestacions finals de l’obra acabada, es realitzaran les 
verificacions i proves de servei establertes al projecte, definides per la DF, o exigides per la 
legislació vigent. 
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3. PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL 

El pressupost del pla de control es fins l’1,50 % obligatori a presentar per part del contractista 
i es presentarà estructurat per els mateixos capítols del pressupost d’obra (activitats). 

4. FITXA DEL PLÀ DE CONTROL DE QUALITAT 

Al final d’aquest document s’adjunta Fitxa del Pla de control. 

 

Cornellà de Llobregat, juny de 2021 

 

Equip redactor: 

Maria del Mar Solà Díaz    Oscar de Pastors Solà 

Arquitecta       Arquitecte tècnic 
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Emma Muñoz Serrano 

Coordinadora Unitat de Projectes 
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IDENTIFICACIÓ DE PROJECTE 
 

Projecte: OBRES DE PACIFICACIÓ DEL CARRER BONESTAR ENTRE C/FLORIDA I 
C/ANOIA 

 

Ref: 

 
 

Localització:                      CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
Projectista: M. DEL MAR SOLÀ, ARQUITECTA  I  OSCAR DE PASTORS, ARQUITECTE TÈCNIC 
Promotor: AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 

Data : JUNY  2021  
 

PROCESOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE CONTROL 
 X PQ-0111 ENDERROCS    PQ-1021 ENVANS DE MAO 

 X PQ-0121 EXCAVACIONS    PQ-1031 ENVANS DE PLAQUES I PANELLS 

 X PQ-0122 REBLERTS   PQ-11 IMPERMEABILITZACIONS 

 X PQ-0127 RASES I POUS   PQ-12 AÏLLAMENTS 

  PQ-0131 ESTREBADES I APUNTALAMENTS    PQ-1311 ENRAJOLATS 

 X PQ-0141 TRANSPORT DE TERRES I RUNA    PQ-1321 APLACAT 

  PQ-0161 EIXUGADES I ESGOTAMENTS   PQ-1331 ARREBOSSATS 

  PQ-0162 TRENCAMENTS HIDRAULICS   PQ-1341 ESTUCATS ESGRAFIATS I MONOCAPES 

  PQ-0171 SOLS ESTABILITZATS AMB CAL CIMENT LLIGANT   PQ-1351 GUARNITS I ENLLUITS 

  PQ-0181 ANCORATGES AL TERRENY    PQ-1371 REVESTIMENT FLEXIBLE 

 X PQ-0191 GESTIO DE RESIDUS    PQ-1381 REVESTIMENT LLEUGER 

  PQ-0212 FONAMENTS I ELEM. DE CONTENCIÓ REPARATS   X PQ-1391 PINTURES 

 PQ-0213 SABATES    PQ-13A1 TEIXITS 

  PQ-0214 POUS DE FONAMENTACIÓ   PQ-13B1 FALS SOSTRES 

 PQ-0215 MURS   X PQ-1421 SUBBASES I RECRESCUDES 

  PQ-0216 PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU   X PQ-1431 SOLERA DE FORMIGÓ 

  PQ-0217 PANTALLES PREFABRICADES DE FORMIGÓ    PQ-14A1 PAVIMENT TECNIC 

  PQ-0218 LLOSES DE FONAMENTACIÓ    PQ-14B1 PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 

  PQ-0219 PILOTS DE CLAVAMENT PREFABRICATS    PQ-14C1 PAVIMENT FLEXIBLE 

  PQ-021A PILOTS IN SITU    PQ-14D1 PAVIMENT CONTINU 

  PQ-0311 ESTRUCTURA DE FUSTA   X PQ-14E1 VORERA (URBANITZACIÓ) 

  PQ-0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ   X PQ-14F1 VIALS (URBANITZACIÓ) 

 PQ-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS    PQ-1511 FINESTRA I BALCONERA 

  PQ-0511 ESTRUCTURES METÀLIQUES    PQ-1531 PORTES 

  PQ-05O1 PROTECCIO ESTRUCT. ACER DAVANT CORROSIÓ    PQ-15P1 VIDRES 

  PQ-0612 ESTRUCTURA DE BLOC DE FORMIGÓ    PQ-1611 BARANES 

  PQ-0613 ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE  MAONS CERÀMICS   X PQ-1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT 

  PQ-0616 ESTRUCTURA DE BLOCS ARGILA ALLEUGERIDA   X PQ-1711 EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 

  PQ-06X1 ESTRUCTURA DE MAÇONERIA   PQ-1741 DRENATGE 

  PQ-0711 ESTRUCTURA PREFABRICADA    PQ-1761 INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS 

  PQ-0811 TERRAT AJARDINAT   X PQ-1771 XARXA DE CLAVEGUERAM 

  PQ-0831 TERRAT    PQ-1781 ELEMENTS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 

  PQ-0841 COBERTES TRANSLUCIDES    PQ-1811 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 

  PQ-0851 TEULADES DE FIBROCIMENT    PQ-1821 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

  PQ-0861 TEULADES GALVANITZADES    PQ-1911 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

  PQ-0871 TEULADES D’ALIATGES LLEUGERS   PQ-2011 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA 

  PQ-0881 TEULADA DE PISSARRA    PQ-2013 CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 

  PQ-0891 TEULADA DE SINTETICS    PQ-2021 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA 

  PQ-08A1 TEULADES DE TEULES   PQ-2031 ENLLUMENAT 

  PQ-08B1 TEULADES DE ZINC    PQ-2111 INSTAL·LACIÓ DE GAS 

  PQ-08C1 TEULADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES    PQ-2211 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 

  PQ-0911 TANCAMENTS ELEMENTS DE FORMIGO    PQ-2213 INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA 

  PQ-0921 TANCAMENTS CERÀMICS    PQ-2311 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 

  PQ-0931 PARETS DE CARREUS    PQ-2411 PARALLAMPS 

  PQ-0941 PAREDATS    PQ-2511 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 

  PQ-0961 MURS CORTINA    PQ-2621 ASCENSORS 

  PQ-0971 TANCAMENT DE PANELLS    PQ-2711 ALTRES INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 

  PQ-0981 TANCAMENT DE PECES DE VIDRE    PQ-2811 APARELLS SANITARIS 
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CAP Cornellà de Llobregat (la Gavarra)
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VISTA AÈRIA, PLANEJAMENT I 
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PLANEJAMENT   S/E
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12  Barana de protecció d'acer galvanitzat, colocada per tramades a l'àmbit d'afectació de les sortides escolars.

10   Demolició paviment (asfàltic i/o de peces) inclosa solera de formigó fins a 20 cm, 

LLEGENDA_ ESTAT ACTUAL ENDERROC

 1   Fresat superficial d'asfalt.

 3   Demolició vorada i/o rigola de formigó.

 5   Demolició de paviment de panot de 4 cm inclosa la base de formigó.

 6   Demolició gual de formigó amb o sense base de formigó.

 8   Desmuntatge de mobiliari urbà i senyalització de tot l'àmbit, amb transport a dipòsit autoritzat i/o 

 4   Arrencada de paviment de panot de 4cm mantenint la base de formigó.

 7   Arrencada paviment de cautxu, inclòs fiols trencats.

 2   Demolició paviment asfàltic fins a la solera de formigó.

aplec i trasllat a dependències municipals si s'escau per a la seva reutilització. 

àmbit de fresat a mitges 0,75 a banda i banda de rigola a tot el llarg del carrer

Veure

Plànols

Clavegueram

per anul·lació, demolició i/o trasllat d'embornals , col·lectors, i escomeses afectades 

de la xarxa de clavegueram existent,  (segons plànols clavegueram i amidaments)

 9   Desmuntatge de trapes i marcs d'arquetes de serveis afectades per l'arrancada de paviment,

així com aplec pel seu reaprofitament.

*    Demolicions controlades de paviment de panot que puguin presentar perill, a determinar en obra per DF. 

Obra nova 

LLEGENDA_ ESTAT proposta - obra nova
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àmbit de fresat a mitges 0,75 a banda i banda de rigola a tot el llarg del carrer

ASFALT COLOR AMB ACABAT POLIMÈRIC TRICOMPONENT

LLEGENDA_ ESTAT proposta - obra nova

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 9 PECES 20*20*4 CM EXCEPTE GUALS (20*20*8)

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE BOTONS 20*20*4 CM EXCEPTE GUALS (20*20*8)

PAVIMENT DE PANOT GRIS RATLLAT 20*20*4 CM 

PAVIMENT DRENANT  A ESCOCELL, TIPUS LINK STONE O EQUIVALENT

FORMACIÓ DE GUAL DE 120 CM AMB PECES DE FORMIGÓ GRIS DE 60*40*8 CM

RIGOLA DE COLOR GRIS 20*20*8 CM- SOBRE VORERA PANOT LLIS GRIS 20*20*4 CM 

PILONES FLEXIBLES EXTRAÍBLES

PILONES FLEXIBLES FIXES

SEIENTS MOBILIARI URBÀ TIPUS CERCLE PUFF DE D.45 I D. 60, DE BREINCO O EQUIVALENT

ES PREVEU LA REPOSICIÓ D'ALTRES ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ COM A PAPERERES 

ES PREVEU LA COLOCACIÓ D'ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ PREVIAMENT RETIRATS.

12  Barana de protecció d'acer galvanitzat, colocada per tramades a l'àmbit d'afectació de les sortides escolars.

Demolició paviment (asfàltic i/o de peces) inclosa solera de formigó fins a 20 cm, 

LLEGENDA_ ESTAT ACTUAL ENDERROC

Fresat superficial d'asfalt.

Demolició vorada i/o rigola de formigó.

Demolició de paviment de panot de 4 cm inclosa la base de formigó.

Demolició gual de formigó amb o sense base de formigó.

Desmuntatge de mobiliari urbà i senyalització de tot l'àmbit, amb transport a dipòsit autoritzat i/o 

Arrencada de paviment de panot de 4cm mantenint la base de formigó.

Arrencada paviment de cautxu, inclòs fiols trencats.

Paviment asfàltic fins a la solera de formigó.

aplec i trasllat a dependències municipals si s'escau per a la seva reutilització. 

àmbit de fresat a mitges 0,75 a banda i banda de rigola a tot el llarg del carrer

Veure

Plànols

Clavegueram

per anul·lació, demolició i/o trasllat d'embornals , col·lectors, i escomeses afectades 

de la xarxa de clavegueram existent,  (segons plànols clavegueram i amidaments)

Desmuntatge de trapes i marcs d'arquetes de serveis afectades per l'arrancada de paviment,

així com aplec pel seu reaprofitament.

*Demolicions controlades de paviment de panot que puguin presentar perill, a determinar en obra per DF. 
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Carrer del Bonestar

àmbit de fresat a mitges 0,75 a banda i banda de rigola a tot el llarg del carrer

ASFALT COLOR AMB ACABAT POLIMÈRIC TRICOMPONENT

LLEGENDA_ ESTAT proposta - obra nova

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 9 PECES 20*20*4 CM EXCEPTE GUALS (20*20*8)

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE BOTONS 20*20*4 CM EXCEPTE GUALS (20*20*8)

PAVIMENT DE PANOT GRIS RATLLAT 20*20*4 CM 

PAVIMENT DRENANT  A ESCOCELL, TIPUS LINK STONE O EQUIVALENT

FORMACIÓ DE GUAL DE 120 CM AMB PECES DE FORMIGÓ GRIS DE 60*40*8 CM

RIGOLA DE COLOR GRIS 20*20*8 CM- SOBRE VORERA PANOT LLIS GRIS 20*20*4 CM 

PILONES FLEXIBLES EXTRAÍBLES

PILONES FLEXIBLES FIXES

SEIENTS MOBILIARI URBÀ TIPUS CERCLE PUFF DE D.45 I D. 60, DE BREINCO O EQUIVALENT

ES PREVEU LA REPOSICIÓ D'ALTRES ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ COM A PAPERERES 

ES PREVEU LA COLOCACIÓ D'ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ PREVIAMENT RETIRATS.

12  Barana de protecció d'acer galvanitzat, colocada per tramades a l'àmbit d'afectació de les sortides escolars.

Demolició paviment (asfàltic i/o de peces) inclosa solera de formigó fins a 20 cm, 

LLEGENDA_ ESTAT ACTUAL ENDERROC

Fresat superficial d'asfalt.

Demolició vorada i/o rigola de formigó.

Demolició de paviment de panot de 4 cm inclosa la base de formigó.

Demolició gual de formigó amb o sense base de formigó.

Desmuntatge de mobiliari urbà i senyalització de tot l'àmbit, amb transport a dipòsit autoritzat i/o 

Arrencada de paviment de panot de 4cm mantenint la base de formigó.

Arrencada paviment de cautxu, inclòs fiols trencats.

Paviment asfàltic fins a la solera de formigó.

aplec i trasllat a dependències municipals si s'escau per a la seva reutilització. 

àmbit de fresat a mitges 0,75 a banda i banda de rigola a tot el llarg del carrer

Veure

Plànols

Clavegueram

per anul·lació, demolició i/o trasllat d'embornals , col·lectors, i escomeses afectades 

de la xarxa de clavegueram existent,  (segons plànols clavegueram i amidaments)

Desmuntatge de trapes i marcs d'arquetes de serveis afectades per l'arrancada de paviment,

així com aplec pel seu reaprofitament.

*Demolicions controlades de paviment de panot que puguin presentar perill, a determinar en obra per DF. 
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Carrer del Bonestar

Paviment tàctil indicador direccional - Franja de 80cm d´amplada de panot estriat 

LLEGENDA_ OBRA NOVA

Panot de 9 pastilles 20x20 cm e= 4 cm

Rigola gris de 20x20x8 cm

Paperera trabucable, model PA600M de la casa Benito, o equivalent.

Paviment tàctil indicador de botons, segons UNE 127029 - 60/40 cm amplada

colocat sobre paviment asfàltic existent previ fresat.

Pintura vial

Paviment tupus "Link Stone" o equivalent

per formació de gual de 1,20 m d'amplada i llargària variable

Paviment de peces de formigó de 40x60x8 cm,

Paviment asfàltic acabat de color, Ral a decidir DF, 

Senyal de trànsit nova

Pilona flexible extraible model a aprovar per DF 

Paperera trabucable, model PA600M de la casa Benito, o equivalent.

Pilona flexible fixa model a aprovar per DF

Pintura vial

Paviment tupus "Link Stone" o equivalent

per formació de gual de 1,20 m d'amplada i llargària variable

Embornal nou

Pou nou

Mobiliari urbà

Paviment de peces de formigó de 40x60x8 cm,

Senyal de trànsit nova
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MATERIALS

CRUILLES

CRUÏLLA BONESTAR- BONVEÍ 

CRUÏLLA BONESTAR- BONAVISTA 

CRUÏLLA BONESTAR- ANOIA 

CRUÏLLA BONESTAR- FLORIDA

LLEGENDA MATERIALS

Càrrega i descàrrega-

Nou emplaçament

Càrrega i descàrrega-

Nou emplaçament

N

1

1

1
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Carrer del Bonestar

Senyalització horitzontal- STOP

Càrrega i descàrrega - trasllat, nou emplaçament

Indicació sentit únic del carrer-sense senyalització horitzontal

Indicació doble sentit del carrer-sense senyalització horitzontal

Pilona flexible- fixa

Pilona flexible- extraíble

Senyal de trànsit vertical

Doble Senyal de trànsit vertical- una a sobre de l'altra, amb suport únic 

Doble Senyal de trànsit vertical- col·locades a ambdues bandes de suport únic 

Guals- Senyalització horitzontal

Pas de vianants- Senyalització horitzontal
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SENYALITZACIÓ VIÀRIA

CRUILLES

CRUÏLLA BONESTAR- BONVEÍ 

CRUÏLLA BONESTAR- BONAVISTA 

CRUÏLLA BONESTAR- ANOIA 

CRUÏLLA BONESTAR- FLORIDA

LLEGENDES  SENYALITZACIÓ VIÀRIA

Càrrega i descàrrega-

Nou emplaçament

Càrrega i descàrrega-

Nou emplaçament

Càrrega i descàrrega de esquerra a dereta

Càrrega i descàrrega de dereta a esquerra

Prohibit el pas excepte guals

Stop

Direcció obligatòria esquerra

Direcció obligatòria dereta

Prioritat invertida

N



1
4

5

6

2
3

1

57

8

8
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11

 3   Paviment tàctil indicador de botons, segons UNE 127029 - 40cm amplada

 4   Paviment tàctil indicador direccional - Franja de 80cm d´amplada de panot estriat 

 1   Panot de 9 pastilles 20x20 cm e= 4 cm

 5  Rigola gris de 20x20x8 cm

 9  Pilona flexible extraible , model a aprovar per la DF, de poliuretà, d’alçada total 108cm amb escut imprés municipal 

 7  Paperera trabucable, model PA600M de la casa Benito, o equivalent.

 8  Pilona flexible fixa, model a aprovar per la DF, de composite polimèric, d'alçada total 110cm amb escut imprés municipal

 2   Paviment tàctil indicador de botons, segons UNE 127029 - 60cm amplada

 Grafiat d'elements afectats d'obra nova.  

 6  Rigola gris de 30x30x8 cm tallada en diagonal 

10  Repicat de paviment drenant i reposició amb paviment tupus "Link Stone" o equivalent

11  Rigola existent

12  Base paviment i ferm existent

13  Escosell tipus Fiol o similar, de 100x100x20cm format de 4 peces de ciment de 100x100x8cm

14  Base formada per grava de riu o "Ull de perdiu" 

15  Capa superior recrescut paviment de 5cm amb AC16 surf B50/70 D+Tractament superficial de color amb resines 

16  Capa inferior recrescut paviment, variable de 0-7cm amb AC22 bin 1350/705 

17  Ferm existent

18  Fonament per a rigola/escosell segons indicacions de la DF

19  Reg d'adherència C60B3/B2

12
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2%1%Pendent existent
Pendent existent

DETALL PAVIMENT -ENCREUAMENT      E: 1/50

N

101/50  1/20

DETALLS PAVIMENTACIÓ

LLEGENDA PAVIMENT

JUNY 2021
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Existent

F1.85

-1.83

876

ø40/30ø

-1.83*

Pou existent a conservar.

Nº pou.

Cota orientativa de profunditat de pou.

Cota orientativa de profunditat de ramals.

Cota orientativa de profunditat ramals + recrescut

afegit per la realització de la pataforma.

Col·lector general existent a conservar.

Situació del col·lector orientativa.

Diàmetre canalitzacions

Embornal nou, marca FS 570 Benito o equivalent.

F1.85*
Cota orientativa de profunditat de pou + recrescut

afegit per la realització de la pataforma.

Pou nou de clavagueram D.75 cm.

Col·lector general nou D.400.

Embornal existent de recollida d'aigües.

Previsió conducte D.300.

Col·lector/ramal a annul·lar.

Vorera
Pas vehicles Aparc.

Vorera

Alçada variable

Existent

Existent
Existent

Existent
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SECCIONS TRANSVERSALS
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SECCIÓ TRANSVERSAL EXISTENT  - TRAM 2 CARRER BONVEÍ
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DETALL TIPUS POU REALITZAT IN SITU E: 1/20
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DETALLS

TROBADA ESCOMESA-COL·LECTOR E: 1/20

DETALL RASA TIPUS DE SANEJAMENT

315

A

POLIETILE

RASA(cm)

AMPLE 

0,5010

400 15 0,70

A A

Llit de formigó de neteja

Canonada de polietile 

Reblert amb formigó  

HM-200Kg/cm2 

HM-200Kg/cm2 

Reblert amb formigó  

PE-100

Cota actual del 

paviment

DIAMETRE TUB 

Junta EPDM

Peça PEAD

0.70

0.20

VARIABLE

VA
RI

AB
LE

0.15

Tapa de fundició tipus SOLO 7SC

de NORINCO SOT o equivalent

Aglomerant asfàltic/terra

Formigó/Maó

Solera de formigó

Embornal sifònic DELTA FS-570

o equivalent

Rigola de 30x30x8cm tallada amb

diagonal 

Rigola blanca de 20x20x8cm

Connexions amb maniguet de

PVC de D200 a D315

Tapa de pas lliure de 700cm

classe D400 model SOLO 7SC

amb inscripció i escut del

ajuntament de Cornellà
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