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GENERALITATS 

 

1.1. AGENTS 

La redacció del present PROJECTE EXECUTIU  DE REFORMA PER LA NATURALITZACIÓ I 

VIANALITZACIÓ PARCIAL DE LA RAMBLA  ANSELM CLAVÉ (ENTRE CTRA.D’ESPLUGUES I C. 

DOCTOR CARULLA al terme municipal de Cornellà de Llobregat , va ser adjudicat per l’ Ajuntament 

de Cornellà de Llobregat a Victoria Fiol, arquitecta  d’acord amb els criteris de l’ajuntament. 

El present document desenvolupa el projecte executiu  de reforma per la naturalització i vianalització 

parcial de la rambla  Anselm Clavé (entre crta.d’Esplugues i c. Doctor Carulla, de millora de la 

mobilitat de vianants i la redefinició del disseny prioritzant els aspectes ambientals, ecològics, naturals 

i socials per tal de garantir la millora de la qualitat urbana tant pel vianant  com pel paisatge global de 

la rambla. 

 

Projecte: 

Títol del projecte: 
PROJECTE EXECUTIU  DE REFORMA PER LA NATURALITZACIÓ I VIANALITZACIÓ PARCIAL DE LA RAMBLA  

ANSELM CLAVÉ 

Emplaçament: CORNELLÀ DE LLOBREGAT 

Expedient: EXP.2021-104-1411 

 

Promotors: 

Promotor Ajuntament de Cornellà de Llobregat   

Adreça   Plaça de l'Església, 1 núm. 1 08940 

Municipi   Cornellà de Llobregat   

    

 

 

Projectista : 

Arquitecta VICTORIA FIOL DURAN DNI 43109558Z 

Adreça FISCAL CARRER CAN OLIVA NUM 8,07003. PALMA DE MALLORCA   

Adreça POSTAL CARRER MENDEZ NUÑEZ NUM1, 3-2, 08003. BARCELONA  

Col·legiada 468770 Col·legi oficial d’arquitectes de les Illes Balears victoriafiol@coaib.es 

   

Amb col·laboració de  Giulio Mari NIE Y1186623K 
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1.2. ANTECEDENTS I SITUACIÓ PREVIA 

Antecedents 

El 20 de setembre de 2021 l’ Ajuntament de Cornellà de Llobregat aprova l’adjudicació de contracte a 
Victoria Fiol  , per la REDACCIÓ PROJECTE REFORMA PER LA NATURALITZACIÓ I VIANALITZACIÓ PARCIAL DE LA 
RAMBLA ANSELM CLAVÉ  
 
Situació prèvia 

L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat treballa per a protegir, mantenir i millorar els valors 

paisatgístics dels espais del municipi i vetllar per a la naturalització, pacificació, conservació i millora 

constant de l'entorn, declara la necessitat d'anar detectant espais i apostar per l'adaptació de les 

necessitats tant del municipi com dels seus ciutadans. 

 

És per això que des de l'Ajuntament i acompanyats pel " Estudi de criteris de tractament de l'espai 

públic de Cornellà de Llobregat" es proposa d'un projecte executiu que renovi la urbanització de la 

part superior de la Rambla Anselm Clavé, tram comprès entre els carrers Doctor Carulla fins a la 

Carretera d'Esplugues, que és la part més pròxima al centre de la ciutat amb connexió directa a 

la plaça de l'Església. 

Es tracta d'un espai públic estratègic pel projecte de transformació de la ciutat, el Cornellà 

Natura, ja que es consolidarà com a zona de vianants i s'incrementarà el verd d'aquesta part de 

la Rambla. 

El projecte original de la Rambla pertany a l'arquitecta municipal Lourdes Peruchet Font i es va 

realitzar l'any 1994. La secció actual de 20 m d'amplada es resol amb una plataforma única amb 

un carril central de circulació de llamborda de 3,5 m, un espai d'aparcament de 2 m a la dreta en 

sentit pujada i dues grans voreres als costats de 8,2 i 6,3 m. 

Alineat amb el carril de circulació es va col·locar l'arbrat a ambdós costats, hi apareix una 

tercera línia per recollir l'aparcament. Les dues línies d'arbres que limiten amb les voreres 

segueixen un mateix esquema per la col·locació dels fanals, mobiliari i senyalització. 

L'any 2014 es va tallar la circulació de vehicles a l'àmbit del present projecte per què el carril 

central va passar a ser utilitzat exclusivament per vianants. Actualment és la part més transitada 

de la Rambla i la que connecta amb tota la urbanització del Sector Institucional. Aquesta va ser 

realitzada l'any 2016 per l'Arquitecta Beth Galí i va suposar la seva conversió en zona de vianants 

i millora del centre històric de la ciutat. 

Arran del tall de circulació i amb la intenció d'enllaçar amb el sector institucional l'Ajuntament 

planteja reformar i naturalitzar aquesta part. 

 

Aquests espais demanen intervencions puntuals per a garantir una millor qualitat des de la 

contemporaneïtat, no tenen la voluntat de ser revolucionaris sinó aprofitar el suport existent i 

incorporar petites intervencions sobre el construït que milloren l'espai i els seus entorns immediats. 

 

Es considera un mètode oportú per arranjar un espai, donant una passa més que el manteniment de 

pell i aconseguir una actualització, una millora del confort, en definitiva de la qualitat del paisatge urbà 

de Cornellà. 

 

La Rambla Josep Anselm Clavé, és una peça clau dins Cornellà, un eix vertebrador. 
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Pel que fa a la Rambla, tot i que es podria pensar un tractament conjunt d'aquesta, es reconeix un 

paper particular al tram nord, ja tancat al trànsit rodat i que relaciona la rambla amb la plaça de 

l'Església. 

 

La Rambla Anselm Clavé (entre pl. l'església i c. Doctor Carulla) de longitud aproximada 60 metres i 

amplada 20 metres limita pel nord-oest amb l'extrem de la plaça de l'església i pel sud amb el carrer 

de Dr. Carulla, formant un rectangle inici final de la rambla amb una superfície de 1200 m². L'espai té 

dos fronts paral·lels. Un és l'escola pública que no té relació directa en planta baixa i el front oest 

conte comercial en planta baixa i residencial en plantes superiors. Dues fileres d'arbres configuren 

l'espai en tres carrils de circulació, els extrems relacionats amb les plantes baixes i el central a priori 

pel trànsit rodat, encara que en l’actualitat ja no circulen cotxes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àmbit d’actuació. Ortofoto elaboració pròpia  
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1.3. PLANEJAMENT  

El planejament vigent en aquest àmbit el configura el següent, segons  el portal de planejament de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Municipi 08073. Cornellà de Llobregat 
 
Classificació 
Codi Ajuntament   SUC 
Codi MUC    SUC, sol urbà 
 
Qualificació 
Codi ajuntament SX1 sistema viari, eixos estructurants 
Codi MUC  SX1 sistema viari, eixos estructurants 
 
Planejament territorial 
Pla territorial metropolita de Barcelona 
Planejament general 
 Expedient   Tipus  
1985/604/B   Modificació de pla general d'ordenació 
 1986/2077/B   Modificació de pla general d'ordenació  
1986/4009/M   Modificació de pla general d'ordenació  
2018/67005/M  Modificació de pla general d'ordenació 
 1987/772/B   Revisió programa actuació pla general  
2014/53816/M   Programa actuació urbanística municipal  
 
Planejament derivat 
 Expedient   Tipus  
1995/229/M   Pla especial 
 1997/3056/M  Pla especial  
2003/6704/M  Pla especial  
1983/639/M   Pla especial protecció patrimoni i cat.  
1985/799/M   Pla especial protecció patrimoni i cat.  
2018/66553/M  Pla especial urbanístic 
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1.4. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El present projecte contempla la Reurbanització de la Rambla Anselm Clavé des del carrer Dr. Carulla 

fins a la carretera d'Esplugues, corresponent a la part superior de l'eix. 

Es tracta d'un tram d'aproximadament 60 m de llarg per 20 m d'ample que el 2016 es va tancar 

al trànsit rodat. 

Els fronts que donen a la rambla es poden definir asimètrics, sent el front oest de caràcter 

estrictament comercial (com la resta de la rambla) mentre que el front est és una de les façanes 

laterals del CEIP Anselm Clavé. 

Topogràfic. Estat actual 
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A nord la rambla dóna a la plaça de l'Església, recentment reformada, mentre que a sud, un cop 

superada la cruïlla amb c/ Doctor Carulla, segueix amb una secció en plataforma única, trànsit rodat 

central i grans voreres a ambdós costats a les quals donen els locals comercials que acompanyen el 

recorregut fins a l'encreuament amb c/ Joaquim Rubió i Ors (on acaba l'eix de la rambla). 

Pel que fa als materials trobem: 

- peces prefabricades de formigó col·locades a trencajunts als laterals, dimensió 60cmx40cm i color 

gris clar. 

- dues franges de peces prefabricades de formigó col·locades a trencajunts, dimensió 60cmx40cm i 

color vermell que marquen els espais on es col·loquen els bancs, les lluminàries, l'arbrat, les pilones i 

les jardineres. 

- llambordes de pedra en la part central destinada al trànsit rodat 

 

L'arbrat es compon per tres files de plataners, i alguna altra espècie, col·locats a portell mentre que la 

il·luminació presenta tres variacions diferents del mateix model de fanal, un amb doble il·luminació 

(una per a vianants i una per a vehicles), una altra amb doble il·luminació per a vianants i l'última amb 

il·luminació només a un costat i per a vianants. 

Els bancs, de fusta i acer es disposen en sentit longitudinal i miren cap a les façanes, marcant així la 

divisió entre espai per a vianants i espai per a trànsit rodat. 

 

1.5. OBJECTE DEL PROJECTE 

 

L'objecte del present projecte és: analitzar els condicionants existents, definir les característiques 

generals que cal que tingui la reurbanització i les seves relacions funcionals i formals amb la resta 

dels espais contigus. També, treballar  per adequar-se -se a les noves necessitats urbanes, 

naturals i humanes, atenint-nos, especialment, a les directrius generals aplicades al municipi: 

- El canvi climàtic és cosa de tots 

- Naturalitzar i humanitzar la ciutat per a garantir el progrés social. 

- "Greening for change", green leaf award 2019 

- Ciutats saludables i sostenibles i amb opcions esportives per a tothom 

- Pacificació i activitats als 'carrers sense cotxes 

- Cohabitació de bicicletes i cotxe 

- Ampliació de la xarxa pedalable 

- Neteja i manteniment, objectiu i cosa de tots 

 

Per l'altra banda amb els criteris següents: 

 

1. Es canviarà el concepte de Rambla amb circulació de vianants únicament vertical, 

potenciant l'ús de l'espai central i les connexions horitzontals. 

2. Eliminació del trànsit rodat d’aquest últim àmbit. 

3. Naturalització de l'espai amb la generació de parterres que incloguin nova vegetació 

arbustiva i l'arbrat existent. 

4. Reubicació de les zones de descans amb bancs vinculades al posicionament de les 

noves zones verdes. 
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5. Es mantindran la major part de les voreres laterals amb la pavimentació actual arreglant 

els desperfectes que puguin haver-hi. 

6. Es revisarà la possibilitat de mantenir l'enllumenat existent fent les reparacions que 

fossin necessàries. 

7. Es tindran en compte les recollides d'aigua de les zones pavimentades, ja sigui per 

filtració cap als parterres o cap al clavegueram existent que discorre per la part central 

de la Rambla. 

 

En resum, la intervenció del tram inicial de la Rambla es tracta' una actuació decidida en tres 

aspectes concrets que aquest avantprojecte contempla: 

-reorganitzar l'espai funcional, potenciant la transversalitat i optimitzant l'espai d'ús. 

- incrementar la qualitat amb noves atmosferes vegetals vinculades a la permeabilitat del sòl. 

-renovar les característiques del lloc a partir de mobiliari i il·luminació singular per crear una 

atmosfera identitària, afavorint la multiplicitat d'usos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta proposta 

 

Els treballs per a la re urbanització de la secció central de la Rambla Anselm Clavé al seu tram entre 
la  

Plaça de l’Església i Carrer Doctor Carulla  s'han estructurat en una única fase d'obres. 
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Es preveu realitzar el tancament perimetral de l'àmbit de les obres a l'inici de les obres i habilitar una 
zona d'abassegament i de casetes que s'acordarà amb l'Ajuntament per tal d'evitar el  màxim 
interferències amb altre serveis o amb els veïns. 

 

L'actuació contempla la renovació total de paviment en una ample de 6.60 m a l'eix de la rambla. 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ 

 

Els treballs a realitzar segons ordre cronològic seran: 

Demolició 

Moviment de terres 

Excavació per als SUD's 

Connexions dels nous col·lectors 

Canalitzacions (enllumenat, reg i telecomunicacions) 

Encintats 

Pavimentacions 

Mobiliari 

Jardineria 

Posada en funcionament de les instal·lacions 

 

 

 

 

1.6. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 

Les directrius treballades per a la solució han estat: 

- Acabar de convertir aquest tram de rambla en un espai totalment per a vianants, aportant noves 

funcions que millorin les oportunitats de descans i estada. 

 - Incrementar els espais vegetats, afegint elements arbustius al nivell més baix, millorant al mateix 

temps la recollida i gestió de les aigües; 

- Reorganitzar l'espai reutilitzant al màxim els elements ja disponibles, definir solucions 

constructivament senzilles, sostenibles al màxim i amb mínimes despeses d'explotació i manteniment 

evitant al mateix temps afectar serveis i instal·lacions existents 

Amb aquestes prerrogatives, la proposta de projecte es concentra en la franja central, redissenyant tot 

l'espai que va entre les línies d'arbres més properes a les façanes. 
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Vista de la proposta 

 

 

 

1.7. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 

La geometria del projecte queda definida en un gran rectangle central de 48,35 m x 7,80 m, seu de 

totes les intervencions, es disposen tres espais destinats a l'estada al descans i al joc, i pavimentats 

amb peces prefabricades de formigó col·locades a junta oberta per permetre la infiltració d'aigua, 

alhora que plantada de mescla de llavors, s'interposen tres peces destinades a la infiltració d'aigua i a 

la vegetació, per tal d'aconseguir la naturalització desitjada, els tres SUDs amb vegetació arbustiva, 

així com les peces pavimentades defineixen les seves dimensiones a partir de l'observació , anàlisi i 

verificació de circulacions dels vianants en aquest tram, de més a menys intensa, per tal d'afavorir la 

vianalització segon objectiu a complir. 
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Aquests tres espais quedaran així definits: 

- a nord, on es troba el quiosc (que es manté) esdevindrà espai de terrassa pel bar de la cantonada i 

seguirà sent seu del quiosc actualment existent; 

- al central, més gran, que serà prevalent ment destinat al descans on es col·locaran alguns elements 

d’exercici, com per exemple els pedals enfront dels bancs. 

- a sud on, juntament amb la ubicació dels nous bancs de 3 metres de longitud del model Montseny 

d’escofet o similar, es col·locaran dues taules d'escacs. 

Els arbres que no cauen a dins dels SUDs, veuran augmentada la superfície d'escocell respecte a la 

situació actual mentre que l'alineació de fanals que actualment es troba més a est es mourà al límit de 

la nova pavimentació. 

A la resta de l'àmbit de projecte es deixarà la pavimentació existent, tant les peces de 60*40 cm de 

color gris, com les franges vermelloses incloses en parts del paviment. 

 

El projecte treballa mínimament l'aspecte topogràfic, ja que la intervenció re urbanitza l'eix conservant 

les circulacions, i sobretot els accessos a comerços i habitatges, garantint accessibilitats i funcions 

existents i per tant conservant els nivells actuals. 

 

Els elements que componen el disseny del nou carrer són els següents: 

 

1.6.1.Paviments 

 

 

En sentit longitudinal 3 franges que defineixen 2 tipus d’espais  , les dues contigües a les façanes 

conserven el paviment actual, de peça prefabricada de formigó de 60x40cm de color gris i algun detall 

lineal de color vermellós, garantint les circulacions intenses i més ràpides i els serveis als veïns 

deixant els carrils sense obstacles i fent l'arranjament que sigui necessari tant en el sentit de 

desperfectes existents, com en les trobades amb les noves franges proposades.. la franja central amb 

proposat de paviment amb junta verda, agafa el protagonisme i es destina a zona d’estada i afavoreix 

la lectura transversal de l’espai. 

En sentit transversal es proposen 4 espais de dimensions variables que ofereixen les noves 

oportunitats identitàries a l'espai, la flexibilitat d'usos que es materialitzen a partir d'un paviment similar 

al dels laterals, per tal de garantir la unitat, de peça prefabricada en to gris i amb junta verda, en 

algunes de les zones es podrà combinar amb paviment filtrant. Aquests espais és on l'ús és més 

intents, tant d'estada col·locant bancs pel repòs o elements urbans tipus taules d'escacs o estructures 

de jocs multiedat, aquests ofereixen ombra als usuaris a partir de l'arbrat existent. 

Aquesta intervenció incentiva la part social de la intervenció, per tal de garantir la qualitat i equilibrar el 

paisatge urbà es treballa també intensificant la part natural creant espais  de vegetació arbustiva 
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intensa combinada amb l’aportació de la infiltració de l’aigua a partir de la formació de suds per 

garantir el drenatge sostenible, augmenta la biodiversitat del lloc. 

- Els paviments de vianants  es proposen de formigó prefabricat tipus llosa Vulcano de 

dimensions 10x30x10cm, de color cendra de la casa Breinco o similar, col·locats a junta continua. 

Aquest es  proposa amb una junta verda de 7cm d’amplada, les peces es traven amb 2 peces 

especifiques  de 3.5cm que garanteixen l’estabilitat del paviment. 

La especejament de la junta verda varia de mida  en relació a la peça de formigó 3 a 1, I 1 i  1  , 

depenent de la intensitat d’ús i/o circulacions estudiades en el projecte. Veure plànol de detall de 

paviments. 

- Tant els escocells que recullen els arbres existents, com els límits dels Sud’s, com la trobada del 

paviment nou amb l’existent es resolen amb platines d'acer galvanitzat, enrasada a la cota de carrer. 

- a sota dels bancs i de les taules d’escacs la pavimentació es realitzarà amb junta tancada en lloc 

que amb junta verda. 

 

1.6.2. Mobiliari  

 

- Les papereres  i aparca bicis, seran les habituals del municipi, ja existents a la Rambla, ja que donen 

uniformitat tant a la mateixa Rambla, com al municipi i es re-situaran adaptant-se a la nova proposta. 

- Es re situarà la columna  publicitària i es preveu mantenir el quiosc existent, ja que hi ha previsió per 

part de l’Ajuntament de reconvertir-lo en equipament per a activitats lúdiques i socials 

- Es preveu en els perímetres dels SUds una barana de protecció de 30 cm alçada. 

A tots el parterres e preveu una tanca provisional durant el període d’arrelament d l’arbustiva. 

- Es col·locarà 2 taules d’escacs. I dos pedals per incentiva l’exercici i salut davant als bancs , tal i 

com s’indica als plànols. 
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Axonometria de la proposta 

 

 

 

1.6.3. Plantacions  

 

El projecte contempla conservar tot l’arbrat existent. 

Contempla també  junta verda al paviment JUNTA VERDA, amb terra vegetal abonada  i cribada junta  

de 7cm d'amplada i de 7cm d'alt, un total aproximat de 3.75 m3 servida en bigbag I la gespa (mescla 

llavors - dosificació) barreja sparring 35g/m2 tipo fitó o similar:(festuca arundinacea fesnova, festuca 

arundinacea terrano, festuca arundinacea bizem, lolium perenne rinovo,  poa pratensis prafin 

 

Les arbustives segons marcs de plantació segons plànols i annexes, seran les següents: 

 

T2 - Muhlenbergia Capillaris        4,3 m2 

Floració: Setembre, Novembre 

H: 0,5-2m 

4ut/m2 

 

H1 - Ruscus Aculeatus                5,8 m2 
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Floració: Febrer - Abril 

H: 0,3-0,8m 

7ut/m2 

 

H2 - Erica Multiflora                      5,6 m2 

Floració: Tardor, hivern 

H: 0,5 - 2m 

6ut/m2 

 

 

E1 - Atriplex  Halimus                    4,3 m2 

Floració: Juny - Octubre 

H: 1-2m 

4ut/m2 

 

E2 - Perovskia atriplicifolia           9,1 m2 

Floració: Juliol - Novembre 

H: 1,5m 

4ut/m2 

 

 

P1 - Pistacia Lentiscus                  6,3 m2 

Floració: Març - Maig 

H: 1-5m 

3ut/m2  

P2 - Senecio Cineraria                   4,6 m2 

Floració: Desembre - Maig 

H: 0,5 - 1m 

9ut/m2 

 

P3 - Westringia Mundi           6,8 m2 

Floració: Gener - Juny 

H: 1-2m 

4ut/m2 

 

Arbustiva permetral sud 

 

V - Dietes Grandiflora   

i Calamintha Nepeta                       31 m2 

Floració: Abril - Setembre / Juliol - Octubre 

H: 0.6 - 0,8/ 03 - 0,5m 

9ut/m2 

 

Les lletres P:primavera,H:hiver,, E:estiu,T:tardor, per identificar l’època de floració 
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Veure annex num A04. PLANTACIONS 

 
 

1.6.4. Enllumenat   

El projecte contempla: 

 Trasllat de dos punts de llum a la nova alineació de la reurbanització (consultar plànols 

d'enllumenat i de definició geomètrica). 

 Es proposa la instal·lació d'una Il·luminació ambiental amb tires LED encastades al paviment 

de peça. 

 Nova canalització amb tres corrugats de 90 mm que s'inicia a la trobada de la Rambla amb la 

Plaça de l'església i finalitza al carrer Doctor Carulla amb arquetes a l'inici i al final del tram 

 

Els components d'il·luminació considerats així com els paràmetres d'il·luminació obtinguts en el 

plantejament d'il·luminació, s'adapten al disposat en l'actual normativa vigent sobre instal·lacions 

d'Enllumenat Exterior: 

Actualment hi ha columnes existents són tipus IMPU amb punts de vapor de sodi cap a la zona 

central i fluorescents cap a la zona lateral. 

Aquestes columnes s'alternen amb punts de llum més baixos amb fluorescent. Aquestes columnes 

són tipus Nicholson o similar de 4.00 m pintades de color blanc, es preveu el desplaçament d’aquests 

2 fanals 

Es proposa la instal·lació de mòduls Led encastats de dimensions 0.50m i 1.00 m de longitud, situada 

en les zones de circulació en les 4 franges proposades com a il·luminació complementària a la dels 

fanals, a mode més escenogràfic o identitari. 

Les columnes d’enllumenat que es substitueixin/modifiquin inclouran la nova llumenera. 

Veure annex num A02.ENLLUMENAT PÚBLIC 

 

1.6.5. Drenatge i sanejament 

Atès que les obres del present projecte tracten de reordenar i per tant repavimentar la part central  del 

projecte únicament s’afecta la xarxa de drenatge en tant que resulta necessari modificar emplaçament 

de diversos embornals afectats. El projecte preveu la retirada dels tres embornals existents que 

interfereixen amb el sistema de reg del nou paviment mixt i es proposa generar 4 punts baixos. Per tal 

de verificar que amb l’execució no quedin bloquejats , s’inclou al control de qualitat una partida de pas 

de càmera. 

Als punts baixos es realitzar l'excavació i reblert amb material drenant tipus grava i s'embolcallarà 

amb geotèxtil, per tal de garantir la neteja del terreny. 

Donat que no es tenen dades de la infiltració del terreny, es preveuen dos embornals sifònics tipus 

DELTA SF570 amb sortida amb diàmetre 200 i connexió amb diàmetre 300 mm a la claveguera. 

Aquestes reixes s'instal·laran 5 cm per sota del paviment existent (consultar plànol detall 
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clavegueram)  i ubicades al SUD 2 i SUD 4 amb l'objectiu de garantir que en cas de pluges torrencials 

i la capacitat del SUD no sigui suficient l'escorrentiu es podria absorbir per aquestes reixes, sense que 

l'escorrentiu envaeixi la zona pavimentada. 

Totes les clavegueres existents es mantenen sense afectar-se i sense ampliar-se. 

 

Veure annex num A01. CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE. 

 

1.6.6. Abastament aigua per reg 

El present projecte de reg dissenya el conjunt d’instal·lacions que garanteixen l’aportació d’aigua a les 

plantacions previstes a l'àmbit de projecte 

Es considera que actualment no hi ha cap sistema de reg a l'àmbit de projecte, en conseqüència es 

preveu una nova escomesa per a reg.  

El reg serà sempre automatitzat amb programadors autònoms. S’utilitzaran elements de reg 

homologats de la gamma professional. Les instal·lacions hidràuliques per a reg es realitzaran amb 

canonada de polietilè d’ús alimentari. 

El sistema de reg a utilitzar depèn de la tipologia de la plantació:  

En el present projecte es preveu la implantació de: 

o Paviment mixt amb gesp:. ES preveu reg per degoteig amb separació 0.30 m i 

embolcallat amb geotèxtil per a garantir la distribució de l'aigua de reg de forma 

uniforme per tota la franja de paviment amb gespa. Marc de plantació 0,3mx0.50 

(2l/h) (línies amb interdistàncies variables 

 

o Parterre (89.71 m2) degoteig amb marc de plantació 0,50mx0.50 (2l/h)  

No s'ha previst reg per als arbres existents 

No s'ha previst xarxa de boques de reg. 

 

Veure annex num A03. ABASTAMENT D’AIGUA PER A REG 

 

1.6.7. Senyalització vertical 

 
Referent a la senyalització vertical referida l transit rodat s’eliminaran les dues senyales  de circulació 

prohibida a tots els vehicles en tots els sentits, ubicades a l’inici de la Rambla, al límit amb la Plaça de 
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l’Església No es preveu cap altra  modificació en la senyalització vertical . En qualsevol cas,prèvia la 

obra es confirmarà amb la Guardia Urbana i l’Ajuntament qualsevol altra actualització 

 

1.8. TOPOGRAFIA 

La informació topogràfica que ha servit de base per la redacció del projecte ha estat facilitada pels 

serveis tècnics de l’ajuntament de Cornellà de Llobregat, per  part de ALTIPLÀ GEOMÀTICA I 

TOPOGRAFIA SLP. La informació topogràfica queda representada en el Plànol SG05.1 

 

1.9. GEOTECNIA 

Per les característiques del projecte no ha sigut necessari desenvolupar ni aquest apartat. 

 

1.10. METODES DE CALCUL 

El càlcul de les instal·lacions dissenyades al projecte han estat redactades per d'ECSA ENGINYERIA 

SLP En el disseny i càlcul de les diferents instal•lacions s’han utilitzat els següents mètodes: 

• Hidràulica:  Mètode de Manning-Strickler, per a càlcul de cabals. 

• Hidrologia:   Mètode racional per a determinació de cabals generats per la pluja. 

Dins dels annexos corresponents a cada instal·lació es detallen les hipòtesis els càlculs realitzats en 

cada cas.  

 

1.11. SERVEIS EXISTENTS. S. AFECTATS. NOUS SUMINISTRAMENTS I 

INSTAL·LACIONS DE SERVEI 

A l'àmbit d'actuació distingim serveis de les companyies de gas, aigua potable, de la xarxa de 

clavegueram, xarxa de comunicacions de telefònica, xarxes elèctriques de BT i MT i xarxa 

d'enllumenat públic . 

 

Es coneix que l'Ajuntament té intenció de fer la renovació total de l'enllumenat de la Rambla i en 

conseqüència el projecte s’adapta a aquestes circumstàncies, acordades amb l’ajuntament. 

Pròpiament dit no s'afecten serveis, més enllà que de les previsions tant de telecomunicacions a la 

vorera oest i la previsió pel futur canvi del cablejat de l’enllumenat  públic , citat anteriorment, a la 

vorera est. 

La xarxa de reg es un servei nou proposat a projecte amb nova escomesa 
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1.12. DISPONIBILITAT DEL TERRENY, OCUPACIONS TEMPORALS, RESTITUCIÓ DE DRETS 

REALS I    SERVITUDS 

No es produeix cap expropiació, ja que tot l’àmbit d’actuació es troba en sòl públic. 

S’ocuparan les voreres i calçades de forma parcial, d’acord amb el desenvolupament de l’obra, 

garantint en tot moment l’accés de vianants als seus habitatges. La via pública es podria arribar a 

ocupar puntualment per tasques de carrega i descarrega de material, per a l’execució de les obres o 

bé per aplec de l’esmentat material. Igualment es garantirà el pas de vehicles, d’accés als 

aparcaments dels edificis. 

 

1.13. AUTORITZACIONS I CONCESSIONS 

Ja que el projecte contempla la re urbanització del tram superior de la Rambla Anselm Clavé amb 

límits, pel nord  ala p plaça de la Església i pel sud amb el carrer Dr. Carulla on es situa l’escola 

Anselm Clavé, i per tant es tracta d’una  zona d'encreuament per a vianants, i en menys intensitat 

trànsit rodat, , s'haurà de fer la gestió per les autoritzacions corresponents amb la Guàrdia Urbana, 

per ordenar  el trànsit de cotxes i executar l'obra prevista adaptant-se a les circulacions existents, així 

com garantir l’accés als habitatges i comerços. 

Amb relació a altres conceptes no es preveu cap altra autorització o concessió. 

 

1.14. CONTROL DE QUALITAT 

El projecte incorpora en annex el Pla de control de Qualitat necessari per dur a bon fi l’execució de les 

obres d’urbanització. En aquest Pla s’especifiquen i descriuen els assaigs i anàlisis de materials que 

el Contractista haurà d’efectuar en el laboratori oficial que la Direcció d’Obra estimi oportú. 

L’import pel control de qualitat és de 2.054,5 € que representa un 1,5 % respecte al pressupost 

d’execució material (PEM),  

Les despeses originades per aquest concepte van per compte del contractista, segons s’especifica al 

document 3. Plec de prescripcions tècniques. 

Veure annex A.05 

 

1.15. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El projecte incorpora en annex l’Estudi  bàsic de Seguretat i Salut, necessari per dur a bon fi 

l’execució de les obres d’urbanització i complir amb la llei. En aquest estudi s’especifiquen i descriuen 

les mesures de seguretat i salut que s’han de prendre en la realització de les obres, amb caràcter 

general i particular. 

Aquest estudi conté tots els documents i satisfà tots els requisits previstos en la llei 39/1999 de 

prevenció de riscos laborals i a l’article 5 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre (BOE de 25 

d’octubre), pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 

construcció, així com la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals, el RD 

171/2004, de 30 de gener, i d’altra normativa vigent. 
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Veure annex A.06 

 

 

1.16. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ 

L’Estudi de gestió de residus i demolició (EGR) que figura en l’annex corresponent satisfà tots els 

requisits previstos pel Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer (BOE de 13 de febrer), pel qual es regula 

la producció i la gestió de residus de construcció i demolició. 

Aquest Estudi de gestió i residus conté una sèrie d’accions de minimització i prevenció de generació 

de residus de construcció i de demolició durant la fase d’obra, alhora que fa una estimació de la 

tipologia dels residus generats, sobretot dels residus especials. 

Al mateix temps, estableix les operacions de gestió de residus que son possibles de portar a terme 

dins de l’obra i les que s’han d’efectuar a fora. 

Amb l’annex d’Estudi Gestió de Residus es pretén fer el seguiment i control dels residus de 

construcció i d’enderrocs generats en obra.  

Les tasques que es contemplen són les descrites a continuació: 

- Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL 

DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals. 

- Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, 

amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. 

- Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada 

de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 

km.  

- Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3, 

procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus 

(ORDEN MAM/304/2002).  

- Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus terra inerts, procedents d'excavació amb codi 
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).  
 
Dintre del Pressupost d’Execució Material de les obres del projecte s’ha inclòs un capítol 0.6, per a la 

Gestió de Residus de la Construcció i Demolició de l’obra i puja a la quantitat de 4.077,92€ 

corresponent a la gestió interna que es produeix per causa de l’activitat. 

 

Veure annex A.07 

 

1.17. ACCESSIBILITAT 

Els projectes d’urbanització han de donar compliment a la legislació d’accessibilitat següent: 
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- Llei 51/2001, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de 

les persones amb discapacitat. 

- Reial decret 505/2007, de 20n d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no 

discriminació de les persones amb discapacitat per l’accés i la utilització dels espais públics 

urbanitzats i edificacions. 

- Orde TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions 

bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i la utilització dels espais públics urbanitzats. 

entra en vigor el 2/1/2022 i deroga el Orden VIV/561/2010. (Transitòriament, plans i projectes 

aprovats definitivament als 10 primers mesos de l’entrada en vigor).- 

 - Rial Decret 173/2010, de 9 de febrer, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel 

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no-discriminació de les persones 

amb discapacitat. 

- El disseny del nou perfil del carrer s’articula de manera que els vianants puguin accedir i circular 

d’una manera mes còmoda , amb més flexibilitat i garantia.  

- Les rasants del carrer s’ajustaran compatiblement als accessos i obertures existents, millorant la 

seva relació amb l’espai públic. 

En conclusió totes les actuacions anteriorment descrites milloraran l’accessibilitat i la qualitat de l’ 

espai urbà al tram superior de la Rambla Anselm Clavé. 

1.18. PLA D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ 

Les obres contingudes en el present projecte d'urbanització tindran una durada de  12 setmanes. La 

programació s’ha fet prenent com a activitats les unitats d’obra més importants i considerant jornades 

de 8 hores i mesos de 22 dies laborables i d'acord amb una estimació de mà d'obra de 4 persones i 

de 8 en punta d’execució, comptats a partir de la data de signatura del contracte.  

En el document annex A09-Pla d'obra s'especifiquen la previsió de temps per a cada tipus de feina a 

desenvolupar durant l'execució de l'obra. 

L'execució de les diferents unitats d'obra s'adaptarà al que disposa en el Plec de Condicions. 

Veure annex A.08 

1.19. TERMINI DE GARANTIA 

Es fixa un període de garantia d'UN ANY  o el que estableixi el plec de la licitació des de la recepció 

de les obres. Durant aquest període, el Contractista serà responsable d'executar en l'obra tota classe 

de correccions i reparacions que es considerin necessàries perquè les obres compleixin totalment al 

temps de l'expedició del certificat de la fi del període de garantia, les condicions del projecte i 

execució. Serà a més responsable de la conservació de les obres i instal·lacions, llevat el que fa 

referència a l'explotació normal de l'obra. 

 

1.20. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de preus es fa seguin la metòdica establerta a l’art. 130 del RGLCAP i als articles 27 i 

28 del ROAS.  
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Les bases fixades per a la valoració de les unitats d’obra són les següents: 

 Base de preus de la ITEC-2021 AMB UN 5% d’indirectes 

Cal destacar la importància d’aquest punt, atès que segons l’article 128 del reglament General de 

contractes de l’Administració Pública “la memòria tendrá caràcter contractual en todo lo referente a la 

descripición de los materiales básicos o elementales que forman parte de las unidades de obra”. 

Veure annex A.09 

 

1.21. ASSEGURANÇA DE RISC 

Sent de  perjudici del que estableixi el plec de licitació, S’estableix que el contractista ha d’assumir 

una assegurança de risc pel valor de 253.931,56€ 

   

 

1.22. REVISIÓ DE PREUS 

Com que el termini d'execució d'obra és inferior a un any, no és procedent la revisió de 

preus. 

 

1.23. PRESSUPOST PER CONTRACTA 

El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de 176.353,60€ el qual incrementat amb el 

13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial dóna un pressupost per a contracta sense 

IVA de 209.860,79€  que amb el 21% d’IVA dóna un pressupost global per a contracta de 253.931,56 

€ (DOS-CENTS DOS-CENTS CINQUANTA-TRES MIL NOU-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB 

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS). 
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El resum del pressupost per capítols del projecte és el següent 

Capítol 01.01 Operacions prèvies i enderrocs ...........................9.198,74 € 

Capítol 01.02 Paviments .........................................................28.235,22 € 

Capítol 01.03 Instal·lacions..................................................... 93.931,99 € 

Capítol 01.04 SUDS i enjardinament ........................................26.458,55 € 

Capítol 01.05 Mobiliari urbà ......................................................11.851,18 € 

Capítol 01.06 Gestió de residus .................................................4.077,92 € 

Capítol 01.07 Varis .....................................................................2.600,00 € 

Obra 01 Pressupost RAMBLA_CORNELLÀ .............................176.353,60 € 

 

El PEM i el PEC són els següents: 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ....................................................... 176.353,60 

13 % Despeses Generals SOBRE 176.353,60................................................. 22.925,97 

6 % Benefici Industrial SOBRE 176.353,60...................................................... 10.581,22 

Subtotal 209.860,79 

21 % IVA SOBRE 209.860,79.............................................................................. 44.070,77 

 TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 253.931,56 

 

 

 

1.24. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

El pressupost per al coneixement de l’administració ascendeix a la quantitat DE  253.931,56€ (DOS-

CENTS DOS-CENTS CINQUANTA-TRES MIL NOU-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB 

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS). 
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1.25. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRATISTA 

En compliment de el que preveu al Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, modificat pel LCAP 773/2015 

del novembre 2015, s'inclou a continuació la proposta de classificació del Contractista que 

opti a l'adjudicació del present contracte d'obres, conforme a tot el que disposa al mateix. 

 

El Reglament indica que per a la determinació de la classificació a exigir s'aplicarà les normes 

que es trobin vigents. És d'aplicació el Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques, Reial Decret Legislatiu 3/2011. 

La proposta de classificació del contractista és la següent: 

GRUP: G 

SUBGRUP: 6 (Obra vials sense qualificació especifica) 

CATEGORIA: 2 

 

1.26. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

D’ acord amb l’ Article 58 del Reglament General de Contractació del Estat, l’obra a executar del 

present Projecte es considera complet i per tant, susceptible de ser entregat per us o servei públic, 

independentment de que pugui ser objecte de futures ampliacions, i, consta de tots i cada un dels 

elements precisos  

 

 

1.27. DOCUMENTS DE QUE CONSTA AQUEST PROJECTE 

 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

 
ANNEX NÚM. 1: CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE 

ANNEX NÚM. 2: XARXA DE CLAVEGUERAM 
ANNEX NÚM. 3: ENLLUMENAT 
ANNEX NÚM. 4: XARXA DE REG I ABASTAMENT D’AIGUA PEL REG 
ANNEX NÚM. 5: PLANTACIONS 
ANNEX NÚM. 6: PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
ANNEX NÚM. 7: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
ANNEX NÚM. 8: ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
ANNEX NÚM. 9: PLA D’OBRA 
ANNEX NÚM. 10: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
DOCUMENT 2: DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

SG.00 SITUACIÓ GENERAL I EMPLAÇAMENT 
 
01 - ÍNDEX I DE SITUACIÓ GENERAL 
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SG01.1 ÍNDEX 
SG01.2 SITUACIÓ GENERAL 1:25.000 
SG01.3 SITUACIÓ GENERAL1:10.000 
 
02 - CONJUNT O EMPLAÇAMENT 
SG02.1 CONJUNT O EMPLAÇAMENT 1:5000 
 
03 - PLANTA GENERAL DE LA PROPOSTA 
SG03.1 PLANTA GENERAL 1:500 
SG03.1 PLANTA GENERAL 1:200 
SG03.2 PLANTA GENERAL 1:200 Textures 
 
04 - PLANEJAMENT 
SG04 PLANTA PLANEJAMENT 1: 2.500 
05 - AIXECAMENT TOPOGRÀFIC 
SG05.1 GENERAL 1:500 
SG05.2 SECCIONS ESTAT ACTUAL 4 (fulls) 
 
EN.00 - Enderrocs 
01 - ENDERROCS I ELEMENTS A RETIRAR 
EN01 - PLANTA GENERAL 1:200 
 
DG.00 DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 
DG01 - PLANTA 
DG02 - SECCIONS TIPUS I DETALLS ( 2 fulls) 
DG03 - PREFILS TRANSVERSALS 
DG04 - PLANTA SUPERPOSICIÓ 
 
PV.00- PAVIMENTS 
PV01 - PLANTA DE PAVIMENTACIÓ 
PV02_DETALLS PAVIMENTACIÓ (2 fulls) 
 
DC.00- DRENATGE I CLAVEGUERAM 
DC01 - PLANTA DRENATGE I CLAVEGUERAM 
DC02 - DETALLS DRENATGE I CLAVEGUERAM 
 
EP.00 - ENLLUMENAT 
EP01 - PLANTA DEFINICIÓ GEOMÈTRICA ENLLUMENAT 
EP02 - PLANTA ENLLUMENAT 
EP03 - DETALLS ENLLUMENAT 
 
XRL.00 - XARXA DE REG 
XRL01 - PLANTA DE REG 
XRL02 - DETALLS DE REG 
 
PL.00 - PLANTACIONS 
PL01 - PLANTA 
PL02_ PLANTACIÓ ESCOCELLS 
PL03 - DETALLS PLANTACIÓ 
 
MU.00 MOBILIARI URBÀ I TANCAMENTS 
MU01 - PLANTA 
 
SE.00 - SERVEIS 
SE02 - PLANTA SERVEIS EXISTENTS ENLLUMENAT 
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SE03 - PLANTA SERVEIS EXISTENTS REG 
SE04 - PLANTA SERVEIS EXISTENTS CLAVEGUERAM 
 
 
 

DOCUMENT 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

3.1 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 
3.2 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS ASSOCIAT A LES UNITATS D’OBRA 
3.3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. FITXES TÈCNIQUES 

 

DOCUMENT 4: PRESSUPOST 

4.1 AMIDAMENTS 
4.2 ESTADÍSTICA DE PARTIDAS I CONJUNTS 
4.3 QUADRE DE PREUS NÚM. 1 
4.4 QUADRE DE PREUS NÚM. 2 
4.5 PRESSUPOSTOS PARCIALS 
4.6 PRESSUPOST GENERAL RESUM I ÚLTIM FULL 

 

 

 

 

1.28.  NORMATIVA D’APLICACIÓ  

 
Per a la redacció del present projecte s'ha treballat seguint les normatives: 
 
ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
 
En la redacció del present projecte s'ha tingut en compte la següent normativa amb relació a la 
supressió de 
barreres arquitectòniques: 
Reial decret 173,2010, del 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi Tècnic d'Edificació, aprovat pel 
Reial decret 
31/4/2006, del 17 de març, en matèria d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb 
discapacitats. 
(BOE 11/3/2010) 
 
Ordre VIV/561/2010, 1 de febrer, pel qual es desenvolupa el Document Tècnic de condicions bàsiques 
d'accessibilitat i no discriminació per l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 
(BOE 11/3/2010) 
 
Llei 20/1991 de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 
Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de 
barreres 
arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres 
arquitectòniques 
urbanístiques –BAU‐) 
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
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Reial decret 505/2007, pel qual s'aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de 
les 
persones amb discapacitat per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
En l'àmbit estatal és d'obligat compliment la Llei 51/2003 de 2 de desembre (BOE núm. 289 de 
03‐12‐2003), 
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. 
Entre altres 
àmbits, és aplicable a espais públics urbanitzats, infraestructures i edificació. 
 
GENERAL 
 
Decret legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 4436 de 26/07/2005) 
 
Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los 
bomberos 
 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden 
 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 
173/10 pel 
que es modifica el Codi tècnic de l'edificació, en matèria d'accessibilitat i no discriminació a persones 
con 
discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10; aplicació voluntària fins al 11.09.10) 
 
Reglamento de seguridad en caso de incendio en establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II RD 
2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 
Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat 
immediata amb la trama urbana. (DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 
 
Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques (DOGC núm. 1526 de 
4/12/1991) 
 
Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres 
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres 
arquitectòniques 
urbanístiques –BAU‐), (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 
Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació 
de les 
persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 
11/05/2007) 
 
Llei 9/2003, de mobilitat(DOGC 27/6/2003) 
 
Llei d'Urbanisme 
 
Llei 2/2002, de 14 de març (DOGC 21/03/2002) 
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. Modificació de la Llei 2/2002, del 14 de març, d'urbanisme, per al foment de l'habitatge assequible, 
de la 
sostenibilitat territorial i de l'autonomia local 
 
Llei 10/2004, de 14 de desembre (DOGC 30/12/2004) 
. Reglament parcial de la Llei 2/2002 
 
 
 
Decret 287/2003, de 4 de novembre 
. Taula de vigència de les disposicions afectades per la Llei 2/2001, de 14 de març, d'urbanisme 
Decret 166/2002, d'11 de juny, (DOGC 19/06/2002) 
. Règim del sòl i valoracions 
 
Llei 6/1998, de 13 d'abril, (BOE de 14/04/1998) 
. Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la 
NBE‐CPI/91 
 
Decret 241/1994 DOGC 30/09/1994, correccions DOGC 30/01/1995) 
. Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. Capítol 1: Disposicions 
sobre barreres 
arquitectòniques urbanístiques CTE RD 173/2010 i O VIV 561/2010 
 
Llei 20/1991 (DOGC 4/12/1991) 
. Desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i 
d'aprovació del Codi d'accessibilitat 
 
Decret 135/1995 (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
. Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a 
l'accés y utilització 
dels espais pública urbanitzats i edificacions 
 
Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) 
 
Decret 89/2010 sobre el Programa de gestió de residus 
. Protecció acústica contra la contaminació acústica Llei 16/2002, de 28 de juny 
 
VIALITAT 
 
norma 6.1‐IC “Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras Ordre FOM/3460/2003 , de 28 
de noviembre (BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
 
norma 6.3‐IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras Ordre FOM/3459/2003 , 
de 28 de noviembre (BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
 
. Norma 3.1‐IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” Ordre 27/12/1999 (BOE núm. 28 de 
2/02/2000) 
 
. Se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2‐IC “Drenaje superficial” Orden de 14/05/1990 (BOE 
17/09/1990) 
 
. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Principios 
de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad UNE‐EN‐124 1995 
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. PG‐3/88, "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras" (BOE núm. 162 i 
175 de 
2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament) 
Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1‐IC “Secciones de 
firme”, de la 
instrucción de Carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
 
Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3‐IC: “Rehabilitación 
de firmes”, 
de la Instrucción de carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
 
Ordre 27/12/1999, Norma 3.1‐IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” (BOE núm. 28 de 
2/02/2000) 
Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2‐IC “Drenaje superficial” 
(BOE 
17/09/1990) 
 
 
 
UNE‐EN‐124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y 
vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
 
Ordre 2/07/1976, “PG‐3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras” 
(BOE núm. 
162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 
 
Posteriors modificacions: 
Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 
Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 
Ordre Circular 293/86 T. 
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 
Ordre Circular 295/87 T 
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de 
Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació pasa a denominar‐se PG‐4) 
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 
Ordre Circular 299/89. 
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques 
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants 
hidrocarbonats (BOE 
22/1/2000). 
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques 
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i sistemes de 
contenció de 
vehicles (BOE 28/01/2000). 
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 
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Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec 
de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. 
(BOE 6/03/2002) 
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del 
Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció 
d’explanacions, 
drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 
Ordre Circular 8/01. 
Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
prescripcions 
tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments. 
Ordenança d’obres i d’instal∙lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 
(BOP 
núm. 122 de 22/05/1991) 
 
GENÈRIC INSTAL∙LACIONS URBANES 
 
. Característiques que han de complir les proteccions a instal∙lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments 
públics que discorren pel subsòl 
 
Decret 120/1992 (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
 
Decret 196/1992 del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es 
modifica 
l'apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l'article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 de 
25/09/1992) 
 
Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han 
de complir les proteccions a instal∙lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que 
discorren pel 
subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es 
modifica 
l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 de 
25/09/1992) 
 
Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
 
Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col∙locació i càlcul 
 
XARXES DE PROVEÏMENT D'AIGUA POTABLE 
 
∙ Criterios sanitarios de la calidad del agua i el consumo humano 
Real Decreto 140/2003 (BOE 21/02/2003) 
. Texto refundido de la Ley de aguas 
Real Decreto Legislativo 1/2001 (BOE 24/07/01) 
. Ordenació, gestió i tributació de l'aigua 
Llei 6/1999 (DOGC 22/07/99) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua 
Hidrants d'incendi 
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. Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la 
NBE‐CPI/91 Decret 
241/1994 (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 
. Norma Bàsica de l'Edificació "NBE‐CPI/96: Condiciones de Protección contra Incendios en los 
edificios 
Real Decret 2177/1996 (BOE núm. 261 de 29/10/1996. Apèndix 2 art. 2.4 ) 
. Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios 
 
Real Decret 1942/1993 (BOE núm. 298 de 14/12/1993) 
 
Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. 
(BOE 
6/6/2003) 
 
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 
 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 
del agua i el 
consumo humano 
(BOE 21/02/2003) 
 
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
aguas. (BOE 
24/07/01) 
 
Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. (DOGC 22/07/99) 
 
Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de 
agua (BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
 
Norma Tecnològica NTE‐IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento” 
 
Norma Tecnològica NTE‐IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
Hidrants d’incendi 
 
Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
incendios” 
(BOE núm. 298 de 14/12/1993) 
 
XARXES DE SANEJAMENT 
 
. Reglament dels serveis públics de sanejament 
Decret 130/2003 (DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 
. Normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes 
Reïal Decret‐Llei 11/1995 (BOE núm. 312 de 20/12/1995) 
. Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones 
 
Ordre 15/09/1986 (BOE núm. 228 de 23/09/1986) 
 
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament 
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(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 
 
Real Decreto‐Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 
tractament de les 
aigües residuals urbanes. 
(BOE núm. 312 de 20/12/1995) 
 
Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de 
Poblaciones”. 
(BOE núm. 228 de 23/09/1986) 
 
XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 
 
. Sector d'Hidrocarburs 
Llei 34/1998 (BOE 7/10/1998) 
. Reglamento general del Servicio Público de Gases Combustibles 
Decret 2913/1973 (BOE núm. 279 de 21/11/1973 i modificat per BOE 20/02/84) 
Decret 1091/1975: complementari art. 27 (competències i obligacions) (BOE núm. 121 de 21/05/1975) 
. Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos 
Ordre 18/11/1974 (BOE núm. 267 de 8/11/1983) 
Ordre de 26/10/1983 modifica la Ordre de 18/11/74, per la que s'aprova el “Reglamento de redes y 
acometidas 
de combustibles gaseosos”. 
Modificacions al “Reglamento de redes y acometidas de Combustibles Gaseosos” que afectan a sus 
Instrucción 
Técnica Complementaria (ITC) 
. Ordre 9/03/1994 es modifica l'apartat 3.2.1 de la ITC‐MIG 5.1 (BOE núm. 68 de 21/03/1994) 
. Ordre 29/05/1998 es modifiquen les ITC‐MIG –R.7.1 i la ITC‐MIG –R.7.2 (BOE 11/06/1998) 
. Reglamento de la actividad de distribución de gases licuados del petróleo 
Real Decret 1085/1992 (BOE núm. 243 de 9/10/92) 
. Reglamento sobre instalaciones y almacenaje de gases licuados del petróleo en depósito fijo 
Ordre 29/01/1986 (BOE núm. 46 de 22/02/1986 i correcció d'errors BOE núm. 138 de 10/06/1986) 
Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 
sus 
instrucciones complementarias”: 
(BOE 4/09/2006) 
ITC‐ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 
ITC‐ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. 
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y 
acometidas de 
combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico 
de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, 
aprovat 
pel RD 919/2006 
 
Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” (BOE 
21/11/1973, 
modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
tècnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
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XARXES DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA 
 
. Sector elèctric 
Llei 54/1997 
. Es regulen les activitats de transport, distribució comercialització d'instal∙lacions d'energia elèctrica 
Real Decret 1955/2000 (BOE 27/12/2000) Correcció d'errades (BOE 13/03/2001) 
. Reglament de subministrament elèctric Decret 329/2001 (DOGC 18/12/2001) 
Alta Tensió 
. Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión Decret 3151/1968 (BOE núm. 311 de 
27/12/1968, 
correcció d'errors BOE núm. 58 de 8/03/1969 
Baixa Tensió 
. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias R.D. 
842/2002 (BOE 
18/09/02) 
Enllumenat públic 
. Ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi ambient 
Llei 6/2001 (DOGC 12/06/2001) 
. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC‐BT‐09 Instalaciones de alumbrado exterior 
R.D. 842/2002 (BOE núm. 224 18/09/2002) 
. Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior 
Norma Tecnològica NTE‐IEE/1978 
. Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión: Alumbrado exterior 
Alta Tensió 
Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC‐LAT 01 a 09” 
(BOE: 19/3/2008). En vigor des del 19.03.2008. 
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa‐Endesa 
relatives a les 
instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007). 
NTP ‐ LAMT Línies aèries de mitjana tensió 
NTP ‐ LSMT Línies subterrànies de mitjana tensió 
Baixa Tensió 
Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002) 
 
En particular: 
ITC BT‐06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT‐07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT‐08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC‐BT‐09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT‐10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT‐11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
 
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa‐Endesa 
relatives a les 
instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 
NTP ‐ LABT Línies aèries de baixa tensió 
NTP ‐ LSBT Línies subterrànies de baixa tensió 
Centres de Transformació 
Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas 
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y centros de transformación” (BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 
18/01/83) 
Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC‐MIE‐RAT, del 
Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” 
(BOE núm. 
183 de 01/08/1984) 
Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. (BOE núm. 152 de 
26/06/1984) 
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa‐Endesa 
relatives a les 
instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 
NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 
 
ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiència energètica en instal∙laciones de alumbrado exterior 
y sus 
instrucciones técnicas complementarias EA‐01 a EA‐07. 
(BOE núm. 279 de 19/11/2008) 
 
Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient (DOGC 
12/06/2001) 
Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
ITC‐BT‐09 
Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE núm. 224 de 18/09/2002) 
Norma Tecnològica NTE‐IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
XARXES DE TELECOMUNICACIONS 
 
∙Especificacions Tècniques de les normatives: 
‐ NP‐PI‐001/1991 CTNE "Redes Telefónicas en urbanizaciones y poligonos industriales" 
‐ NT‐f1‐003/1986 CTNE "Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales" 
‐ Acord UNESA‐ CTNE " Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos" 
 
Especificacions tècniques de les Companyies 
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1.29. EQUIP REDACTOR 

 
El Projecte ha estat redactat per la arquitecta Victoria Fiol Duran, amb numero de col∙legiada al 

COAIB 468770 (Col∙legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears )  

 

Ha col·laborat a la redacció del present projecte l'arquitecte paisatgista Giulio Mari i l’arquitecta 

paisatgista Paz Artiagoita. 

 
Com a col∙laboradors externs en la redacció del projecte s'ha comptat, pels temes relacionats a les 
xarxes de serveis i estructures , d'ECSA ENGINYERIA SLP, amb domicili professional a Rambla de 
Catalunya 53 7D de Barcelona. 
 

 

Barcelona, Desembre de 2021 

 

 

Victoria Fiol Duran 

Num col.legiada COAIB 468770 
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1. INTRODUCCIÓ 

D'acord amb la informació dels serveis existents rebuda per l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat 

a l'àmbit de projecte existeix un col·lector de diàmetre 600 mm que discorre per l'eix de la Rambla 

Anselm Clavé. Aquest col·lector té una profunditat aproximada de 2.50 m i un pendent del 2%. 

Aquest col·lector inicia la seva traça al número 1 d'Anselm Clavé, per tant la seva conca 

d'aportació correspon exclusivament a l'àmbit de projecte. 

Actualment la secció del carrer és plataforma única amb recollida d'aigües a l'eix del carrer. 

2. DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ 

El projecte no modifica els pendents longitudinals del carrer i s'adapta a les pendents transversals 

existents. De forma que es manté el punt baix a l'eix del carrer. 

 

secció transversal del carrer. 

El projecte preveu la retirada dels tres embornals existents que interfereixen amb el sistema de 

reg del nou paviment mixt i es proposa generar 4 punts baixos. 
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Als punts baixos es realitza l'excavació i reblert amb material drenant tipus grava i s'embolcallarà 

amb geotèxtil, per tal de garantir la neteja del terreny. 

Donat que no es tenen dades de la infiltració del terreny, es preveuen dos embornals sifònics tipus 

DELTA SF570 amb sortida amb diàmetre 200 i connexió amb diàmetre 300 mm a la claveguera. 

Aquestes reixes s'instal·laran 5 cm per sota del paviment existent (consultar plànol detall 

clavegueram)  i ubicades al SUD 2 i SUD 4 amb l'objectiu de garantir que en cas de pluges 

torrencials i la capacitat del SUD no sigui suficient l'escorrentiu es podria absorbir per aquestes 

reixes, sense que l'escorrentiu envaeixi la zona pavimentada. 

En tot cas la capacitat de les reixes instal·lades és molt superior a les reixes de captació existents. 

3. NORMATIVA APLICABLE 

La normativa a tenir en compte per a la comprovació del dimensionat dels elements de drenatge 

és: 

 Instrucció de carreteres 5.2 IC 

 Instrucció de carreteres 5.1 IC en aquelles parts no derogades per la 5.2 IC. 

 Pla director d'aigües pluvials (PDAP) - ACA/AMB 

4. CÀLCULS HIDROLOGICS 

A la zona costanera destaca un clima Mediterrani Litoral Nord, a l’interior un clima Mediterrani 

Prelitoral Central i a la zona del Parc del Garraf un clima Mediterrani Litoral Sud. El total anual és 

escàs amb una distribució de la precipitació bastant regular al llarg de l’any, els valors màxims es 

registren a la tardor i destaca el juliol com a mes sec. El règim tèrmic a l’estiu és calorós i a l’ 

hivern moderat, amb una amplitud tèrmica anual moderada a la costa i elevada a l’interior. El 

període lliure de glaçades comprèn els mesos d’abril a octubre. 
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4.1. MÀXIMA PRECIPITACIÓ 

Es calcula d’acord amb les taules extretes del Pla Director d'Aigües Pluvials (ACA/AMB).  

 

4.2. PERIODE DE RETORN 

El període retorn per al dimensionament de la xarxa de drenatge és de 10 anys 

4.3. TEMPS DE CONCENTRACIÓ 

Donades les dimensiones de la conca, els pendents el temps de concentració s'ha estimat (de 

forma conservadora) que el temps de concentració és de 5 minuts. 

4.4. INTENSITAT DE PLUJA 

 I 5,max=210mmh 

4.5. COEFICIENT D'ESCORRENTIU 

S'han considerat els següents coeficients d'escorrentiu: 0.90 

4.6. CONQUES 

Per a la comprovació del col·lector s'ha considerant una única conca que vesa cap al pou de 

connexió 

5. CÀLCUL DELS CABALS 

El càlcul de cabal es realitzarà aplicant la formula racional on es suposa la generació d'un 

escorrentiu en una conca determinada a partir d'una intensitat de precipitació uniforme en un 

temps determinat , sobre tota la seva superfície. 
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Es suposa una conca d'aportació que agafa la superfície de l'Escola i l'edifici adjacent de la façana 

Tarragona. 

A=4880 m
2
 

 

QT= 210mm/h ·0.9· 0.004880·km
2
 1 / 3.6= 0.26 m3/s 

 

6. DRENATGE  

6.1.  CAPACITAT DEL COL·LECTOR 

 

Carrer Tram 
QT 

(l/s) 
Pendent 

(%) 
Dint 

(mm) 
Q ple 
(l/s) 

              

PUNT 
CONNEXIÓ 

Punt connexió Pou 1 260 2 500 690 

Coeficient de manning n=0.010 

 

La capacitat del col·lector es superior a el cabal de la conca per a un periode de retorn de 10 

anys. 



     

ANNEX 01.CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE. 

PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA PER LA NATURALITZACIÓ I VIANALITZACIÓ PARCIAL DE LA RAMBLA ANSELM CLAVÉ 
(ENTRE CRTA. ESPLUGUES I C.DR. CARULLA) A CORNELLÀ DELLOBREGAT 
                 
6 
 

6.2. PUNTS DE RECOLLIDA - EMBORNALS 

S'ha fet la previsió de distribució d'embornals tenint en compte la superficie de l'àmbit (900 m
2
)i la 

presència de 4 punts baixos (SUD). 

La capacitat dels embornals és  molt superior a la capacitat dels embornals existents a l'àmbit de 

projecte. 

 

 

7. MATERIALS 

Les canonades seran de PEAD SN=8KN/m2, de PVC de paret massissa, recoberts de formigó. 

Per a la realització dels col·lectors que connecten els embornals amb la xarxa principal es 

col·locaran canonades de D300 de les mateixes característiques i les connexions entre embornals 

seran també amb tub D300, sempre recoberts de formigó, amb una pendent mínima del 5%. El 

pous de registre seran de formigó prefabricat, o de totxo massís arrebossat interiorment de 15 cm 

o de formigó in situ amb un diàmetre interior de 1 metre, tub passant amb mitja canya i amb tapa 

de registre rodona de 70 cm de pas lliure. Les tapes de registre, tipus "SOLO 7SP" de Norinco o 

equivalents, compliran la norma UNE EN 124 i estaran marcades amb el segell d’una empresa 

certificadora acreditada per l’ENAC o equivalent europeu.  

Els embornals seran sifònics tipus DELTA SF570 amb sortida amb diàmetre 200, s'inclourà un 

colze de reducció de diàmetre 300 a 200 mm. 

Als plànols de projecte es pot observar amb major detall la xarxa projectada, així com els detalls 

dels diversos elements que la componen.   
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1. INTRODUCCIÓ 

2.CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT 

3.POTÈNCIA DE LES INSTALLACIONS 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte del present projecte comprèn la descripció dels treballs a realitzar així com les 

característiques tècniques i els càlculs de la instal·lació elèctrica per a l’enllumenat de les noves 

instal·lacions d'enllumenat  

L'actuació inclou: 

 Trasllat de dos punts de llum a la nova alineació de la reurbanització (consultar plànols 

d'enllumenat i de definició geomètrica). 

 Es proposa la instal·lació d'una Il·luminació ambiental amb tires LED encastades al 

paviment de peça. 

 Nova canalització costat Est amb dos corrugats de 90 mm que s'inicia a la trobada de la 

Rambla amb la Plaça de l'església i finalitza al carrer Doctor Carulla amb arquetes a l'inici 

i al final del tram. Es preveu un tubular per a renovar el cablejat existent (s'inclouen noves 

arquetes i el recablejat de tots els punts llum) i un tubular per a la nova xarxa LED 

 Nova canalització costat Oest amb dos corrugats de 90 mm que s'inicia a la trobada de la 

Rambla amb la Plaça de l'església i finalitza al final d'àmbit de projecte amb arquetes a 

l'inici i al final del tram. Es preveu un tubular per a cada línia d'enllumenat (s'inclouen les 

arquetes de connexió i el re cablejat de tots els punts de llum dintre de l'àmbit de 

projecte). 

Els components d'il·luminació considerats així com els paràmetres d'il·luminació obtinguts en el 

plantejament d'il·luminació, s'adapten al disposat en l'actual normativa vigent sobre instal·lacions 

d'Enllumenat Exterior: 

 

Real Decret 842/2002  Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions 

Tècniques Complementàries (ITC-BT-09 Instal·lacions 

d'Enllumenat Exterior) 

Real Decret 1890/2008  Reglament d'Eficiència Energètica en instal·lacions d'Enllumenat 

Exterior 

Norma ONEGEN 13201 Quant a requisits mínims de prestacions lluminoses per a la 

il·luminació de carreteres 

Llei 06/2001  D'Ordenació ambiental de l'Enllumenat Públic per a la protecció 

del medi nocturn 

Així mateix, s'han tingut en compte les següents recomanacions publicades per la Comissió 

Internacional d'Enllumenat: 
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CIE 115-2010 Recomanacions per a l'enllumenat de calçades de trànsit 

motoritzat i per als vianants 

CIE 136-2000  Guia per a la il·luminació d'àrees urbanes 

CIE 126-1997    Guia per a la minimització de la contaminació lumínica 

 

 

Il·luminació existent a mantenir 

Actualment hi ha columnes existents són tipus IMPU amb punts de vapor de sodi cap a la zona 

central i fluorescents cap a la zona lateral. 

Aquestes columnes s'alternen amb punts de llum més baixos amb fluorescent. Aquestes columnes 

són tipus Nicholson de 4.00 m pintades de color blanc. 

Punts de llum a desplaçar: 

El pressupost preveu el desplaçament de dos punts de llum d'alçada 4.00 m. Es preveu una 

columna addicional  tipus Nicholson de 4.00 m i una IMPU de 7.00 m pintades blanc en cas que 

alguna de les existents no es trobi en bon estat. 

 

punt de llum similar amb geometria similar al que s'ha de desplaçar.  
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Proposta il·luminació ambiental - punts de llum encastats al paviment 

Es proposa la instal·lació de mòduls Led encastats de dimensions 0.50m i 1.00 m de longitud, el 

model proposat és ILUM MARK 12-RGB 24-DMX512 (CNS). La potència dels mòduls d'1.00 m és 

de 12 W i el de 0.50 m és de 6 W 
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D'acord amb les especificacions tècniques del fabricant cada 7.00 m de LED cal preveure un 

driver que s'ha d'ubicar a una distància de 15 m del primer LED. Els driver es podran ubicar als 

pericons situats al paviment i com a mínim tindran dimensions 30x30 cm. 

Per tal d'instal·lar el LED caldrà preparar al paviment una base de formigó per deixar espai per a 

la peça d'alumini on es fixa el LED. Caldrà deixar un drenatge a la part inferior per tal d'evitar 

l'acumulació d'aigua. 
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2. CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT. 

La instal·lació de l'enllumenat existent s'alimenta del quadre Q018 situat a la cruïlla de la Rambla 

Anselm Clavé. amb Joaquim Rubió i Ors.  

El subministrament d’energia elèctrica per a l’alimentació dels nous punts encastats s'alimentarà 

des del primer llum de l'àmbit situat més pròxim a la cruïlla de la Rambla amb Doctor Carulla i 

(231B), per tant seguirà els horaris d'encesa de l'enllumenat de la Rambla. 

D'acord amb la informació de l'Ajuntament el Quadre 18 és un quadre legalitzat i amb revisió 

favorable que es podrà adaptar degut a al a previsió  de realitzar la renovació total de l'enllumenat 

de la Rambla Anselm Clavé. 

A petició de l'ajuntament el projecte preveu la renovació de tota la infraestructura existent 

d'enllumenat (noves rases per ambdós voreres, nou cablejat i plaques de terra) per tal d'evitar 

tornar a aixecar el paviment un cop finalitzades les obres (consultar plànol enllumenat). 

 

 

Quadre Q018 
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3. POTÈNCIA DE LES INSTAL·LACIONS 

Potència a instal·lar 

A continuació es presenta un quadre resum de les potències noves instal·lades: 

LÍNIA MODEL 

1.  

P (W) 

Nre. de 

punts 

de llum 

TOTAL 

(W) 

1 ILUMMARK (1.00 M) 12 57 684 

 ILUMMARK (0.50 M) 6 24 144 

 DRIVER 4 10 40 

 868 
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1. INTRODUCCIÓ, OBJECTE DEL PROJECTE I DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

El present projecte de reg dissenya el conjunt d’instal·lacions que garanteixen l’aportació d’aigua a 

les plantacions previstes a l'àmbit de projecte 

Es considera que actualment no hi ha cap sistema de reg a l'àmbit de projecte. 

2. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ. SELECCIÓ DEL SISTEMA DE REG EN FUNCIÓ DEL 
TIPUS DE PLANTACIONS 

En el present projecte el tipus i cabal de subministrament de l’aigua serà 2.5 m3/h, la seva forma 

de distribució serà mitjançant canonades de polietilè d'alta pressió alimentària per a la xarxa 

primària i de baixa pressió alimentaria per a la xarxa secundària.  

El reg serà sempre automatitzat amb programadors autònoms. S’utilitzaran elements de reg 

homologats de la gamma professional. Les instal·lacions hidràuliques per a reg es realitzaran amb 

canonada de polietilè d’ús alimentari. 

El sistema de reg a utilitzar depèn de la tipologia de la plantació:  

En el present projecte es preveu la implantació de: 

 paviment mixt amb gespa. 

 89.71 m2 de parterre 

Tant la gespa del paviment mixt com els parterres  es regarà amb degoteig  

No s'ha previst reg per als arbres existents 

No s'ha previst xarxa de boques de reg. 

 

3. CAPTACIÓ, DIPÒSIT, SISTEMA DE BOMBEIG I TRACTAMENT D’AIGUA 

No s'ha previst. 

4. ESCOMESES 

Es preveu una nova escomesa per a reg.  

El cabal necessari segons els càlculs de la xarxa de reg serà de 2.5 m3/h. 
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5. DISSENY HIDRÀULIC 

Segons el cabal que ens proporciona l’escomesa  i en funció dels emissors de reg, es s'autoritza 

el reg de la següent manera:  

SECTORS DE DEGOTEIG 

Gespa 

ES preveu reg per degoteig amb separació 0.30 m i embolcallat amb geotèxtil per a garantir la 

distribució de l'aigua de reg de forma uniforme per tota la franja de paviment amb gespa. 

- Degoteig 

o Marc de plantació 0,3mx0.50 (2l/h) (línies amb interdistàncies variables 

  Long tub l/ml Q(m3/h) 

Sector D1 241 6.66 1.60 

Sector D2 260 6.66 1.70 

Sector D5 183 6.66 1.22 

Sector D7 150 6.66 1.00 

Parterre 
- Degoteig 

o Marc de plantació 0,50mx0.50 (2l/h)  

  M2 l/m2 Q(m3/h) 

Sector D3 29.8 8 0.24 

Sector D4 19.8 8 0.16 

Sector D6 16.5 8 0.13 

Sector D 23.6 8 0.19 

 

La pressió mínima de funcionament dels degoters s’estableix en 0,5 atm, el desnivell màxim 

admès dins de cada sector de 5 m i la diferència de pressió entre el punt més favorable i el més 

desfavorable en cada sector del 20%. La velocitat màxima admesa és de 1,5 m/s. 
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Es dimensionen els sectors s'ajusten al cabal màxim de 2.5 m3/h, que és el cabal raonable per 

canonades de distribució secundària de 32 mm. Amb la canonada de distribució general de 50 

mm i d’alta densitat. En principi no es preveu regar dos sectors alhora. 

Las longituds del tub de reg d'arbrat és inferior a 50 m 

6. FONTS 

No aplica 

7. MATERIALS I PROCEDIMENT CONSTRUCTIU 

Totes les canonades utilitzades per a la xarxa de reg han de ser d’ús alimentari (banda blava o 

certificat, en el seu defecte). Tots els accessoris seran de qualitat alta. 

Les canonades de major diàmetre: 50 mm seran de PE d’alta densitat electrosoldades o amb 

accessoris metàl·lics. Les de menor diàmetre: 32 mm, 16 mmseran de PE de baixa densitat. 

Les connexions de les canonades de baixa densitat seran sempre registrades en pericons o 

escocells. Totes les arquetes de reg estaran drenades correctament. 

Els sectors de degoteig sempre porten una vàlvula d’aireació en els punts més alts i una vàlvula 

de ràcord pla de rentat en els extrems de les canonades, connectada al sistema de desguàs. 

Els capçals de reg d’aspersió porten clau de pas i electrovàlvula.  

Tots els elements de reg seran indicadors i específics per a aigua reutilitzada, en el cas d’utilitzar-

la. 

Els pericons estan definits als plànols de la xarxa de reg XRL01 i XRL02  
 

8. CONTROL DE QUALITAT 

Es demanaran certificats de qualitat de tots els materials utilitzats, així com la documentació 

tècnica i els manuals de manteniment i instal·lació. 

Un cop finalitzat el sistema de reg es realitzarà una prova d’estanqueïtat i una prova de pressió 

per tal de comprovar que la xarxa funciona correctament i la resta de comprovacions indicades en 

el Plec de Condicions Tècniques. Aquestes proves es realitzaran segons el Plec de Condicions 

Tècniques, la de pressió com a mínim a 8 Kg i la d’estancament a 6 Kg, i seran certificades per un 

laboratori extern de control de qualitat. 
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Es verificarà la pressió de tots els elements de la instal·lació de reg per aspersió, per comprovar 

que la diferència entre els elements més desfavorables de un sector no supera el 20% i que la 

cobertura final de la superfície és del 100%. 
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1. ESTAT ACTUAL 

 

L’espai objecte d’aquest projecte   es conforma  a partir de  3 alineacions d’arbrart , 2 fileres lals 

extrems de la part central i una situada a dins d’aquesta franja. Tots dins  escocells existent de 

dimensions 1.2x1.2m. 

L’arrbrat existent és: 

7 ut Platanus hispanica 

4 ut Brachichiton 

Els platans estan plantats a intereix de 11.20metres i els brachichiton a 11.30metres entre 

ells.Tots aquets es mantenen i s’incorporen al projecte, alguns es queden dins escoseels 

ampliant-se la dimensóo i altres es proposen ambs pous de terres dins els suds. S’haurà de 

revisar l’estat de l’arbrta actual per tal atendre a noves necessitats dirant el’execiucuó 

 

2. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

 

Els criteris generals de la proposta de vegetació i la selecció de les especies són: 

 Augmentar la superfície de l’estrat arbustiu i herbaci, amb vegetació amb floració 

d’interes, evidenciant el pas de les estacions i aportant major paleta de colors. 

 Introduir especies que afavoreixin la biodiversitat 

 Seleccionar especies vegetals adaptades a les comdicions edafoliques i climàtiques de 

cornellà i que requereixin un baix manteniment i consum hidric 

Per tant el projecte proposa: 

- Conservarles lineacions d’arbres existents 

- Incloure  junta verda al paviment 

La importància de la terra per tal de garantir la vida de la gespa , es proposa terra adobada 

garbellada, és una terra de jardineria que les seves propietats físiques i químiquesequilibrades fan 

possible la seva aplicació directa en un ampli ventall de sectors, obtenint un alt rendiment en 
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l'establiment de les espècies en cultiu. Característiques La terra adobada garbellada, és una terra 

vegetal a base de compost vegetal (humus),sorra i terra natural, tamisada (amb una granulometria 

homogènia inferior a 14 mm) ienriquida amb fertilitzant mineral NPK a raó de 1,1 Kg/m³ i 

abonament orgànic naturalprocedent de l'humus. 

Les característiques aproximades son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es proposa la següent barreja de llavor: 

*Es pot sembrar de febrer a novembre amb una dosificació: 35 g/m2 
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 Arbustiva de nova plantació a l’anell perimetral dels suds proposats 
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3. EXECUCIÓ 

 

Les principals feines per a l’execució de la jardineria i reg(veire annex 04), són les que s’indiquen 

a continuació i seguiran el següent ordre: 

1. Treballs previs 

2. Moviment de terres i reperfilat del terreny 

3. Replanteig i construcció d’elements construïts 

4. Preparació del terreny 

5. Formació de suds 

6. Instal·lació del sistema de reg automatitzat 

7. Obertura de clots i formació de pous de terra  

8. Subministrament de terres i esmenes del sòl 

9. Malla antiherbes i mantes orgàniques  

10. Replanteig de les plantacions  

11. Subministrament de plantes 

12. Plantacions 

13. Encoixinament 

14. Proteccions 

Aquest ordre d’execució s’haurà de respectar, a no ser que hi hagi algun imprevist que justifiqui i 

faci necessària la seva alteració 

Treballs previs: 

Aquests treballs seran els que es realitzin abans d’executar cap tasca que afecti elements 

existents, tant vegetals com de terreny. En primer lloc es realitzaran tasques de protecció dels 

elements vegetals a mantenir 

Per aquestes tasques es seguirà els següents punts: 

Protecció del tronc, normalment amb taulons de fusta de 2m de longitud mínima en tot el 

perímetre i lligats entre si. 

No realitzar rases a menys d’un metre del tronc i si es inevitable , s’haurà de realitzar manualment 

No es poden tallar arrels de diàmetre major a 3cm de diàmetre. S’haurà de fer seguiment 

exhaustiu, i estar en contacte amb els serveis de l’ajuntament. 

Posteriorment es procedirà a una neteja i esbrossada general dels àmbits on es realitzaran noves 

plantacions. També es realitzarà, els arbres a mantenir, un aposa selectiva de branques seques o 

que poden patir algun cop de maquinaria durant les obres 
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Moviment de terres i reperfilat 

Un cop executats els treballs previs, es realitzaran els moviments de terres necessaris per 

aconseguir la topografia prevista segons projecte. 

Aquests moviments de terres es faran tenint en compte de deixar profunditat necessària per a les 

caixes de paviments i les capes de drenatge  i  terres vegetals que s’aportaran posteriorment. 

Un cop assolida la cota i abans de l’aportació de les terres es realitzarà una passada de 

subsolador per a descompactar el terreny i desterrossar-lo. 

Instal·lació de xarxa de reg 

Un cop definit el perfilat de les terres es procedirà a instal·lar la xarxa de reg. Per a la seva 

execució es seguirà les indicacions de l’annex 04 de reg. 

Es tindrà present, que a les zones on la xarxa de reg passi per sota de paviment dur, s’haurà de 

passar el tub de reg per dins un corrugat, que s’haurà de realitzar abans de posar els paviments 

No es realitzarà cap plantació fins que la xarxa de reg no estigui instal·lada. 

 

Subministrament de terres i esmenes del sòl 

L’aportacio de terres especifiques seran: 

Zona arbustiva: 

Terra vegetal: una capa de 50cm de guixada les següents característiques 

Textura: franca o arenosa. Exempta de materials amb granulometria superior als 14mmm. PH 

entre 6.5 i 7.5. Conductivitat de calci inferior al 10% del pes sec. Lliure d’impureses amb extrems 

punxats o tallats de dimensió superior a 2mm. Matèria orgànica oxidable entre el 3% i el 15% del 

pes sec. Lliures d’impureses amb extrems punxants de dimensió superior a 2mm. El percentatge 

total d’impureses superiors a 10mm ha de ser menors del 3% del pes sobre matèria seca. Exempta de patògens, 

contaminants i males herbes. 

Terra sorrenca amb textura arenosa: 20cm de gruix, una làmina de geotextil 200-250g/m2 

separarà aquesta capa i la següent 

Graves de drenatge: capa de 20cm de gruix sobre terres de rebaix de qualitat 
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Preparació del terreny 
 
Un cop fetes les aportacions de terres necessàries, es realitzaran les feines d’acabat i perfilat de 

la superfície mitjançant corró i rasclet per tal que la superfície s’adapti al perfil final d’obra. 

 

Replanteig de les plantacions 

Es marcarà en el terreny la ubicació de la vegetació segons plànols de plantació 

El replanteig d’arbres i arbustos que tenen definits els plànols la seva ubicació, es marcarà en el 

terreny mitjançant estaques. Les masses d’arbustiva es replantejaran segons àrees definides als 

plànols, distribuint les unitats de forma irregular seguint densitats de plantació definides  

 

Subministrament de material vegetal 

 

Per al subministrament del material vegetal, es recomana  seguir les normes descrites en el plec 

de prescripcions tècniques de parcs i jardins de Barcelona i/o les recomanacions del municipi 

Es realitzarà amb  medis de transport adequat i amb les condicions d’embalatge  i protecció que 

cada espècie requereix. El repicat de la planta de viver es farà amb l’antelació necessària prèvia al 

transport d’aquest s’efectuarà el mateix dia de la plantació per minimitzar l’estrès de les plantes 

Finalment es plantaran les especies previstes s en projectes i posteriorment es protegiran amb 

tanques provisionals per garantir el correcte l’arrelament de les mateixes. 

 

Encoixinament 

Sempre que hi hagi plantació d’arbrat, vivaces o arbusts, cal complementar amb encoixinament la 

totalitat del parterre,. 

No es posarà l’encoixinament en contacte amb el coll de l’arrel del troncs dels arbres o arbustos. 

El gruix del encoixinament serà entre 5 i 10 cm segons l’espècie 

 

Normativa d’aplicació 

Es recomama seguir el plec de prescripcions tècniques per al disseny, execució o  ,manteniment 

d’obra nova i jardineria de pac i jardins de l’ajuntament de Barcelona, institut municipal setembre 

2012 

 

NTJ 03E:2005.Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció. NTJ03S: 1999. 

Sosteniment artificial i protecció de l’arbrat 

NJT 05E:2010. Terres de jardineria i enceballs 
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NTJ07Z:2000. Transport, recepció i aplegada de viver en obra. NTJ 08B:1993. Treballs de 

plantacio 

NTJ08S:1993. Sembres i gespes 

NTJ 08G:2002. Sembra i plantació de gespes i prats 

Ntj 05a: subministrament de sols i productes nutrients. Encoixinaments 

UNE 53994:tubs  de drenatge corrugats i ranurats 

UNE EN ISO 11058: geotèxtils i productes relacionats amb geotèxtils. Determinació de les 

característiques de permeabilitat a l’aigua perpendicularment al plànol sense carrega 
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MEMÒRIA 

El Pla de Control de Qualitat s’ha realitzat atenent les especials característiques del mateix, on les 

unitats de paviments representen la major part de l’import total del pressupost de l’obra i del 

Control de Qualitat.  

Es distingeixen dos (2) TIPUS DE CONTROL: 

 Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del 

material que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent. 

 Control d’Execució i de l’element acabat: operacions de control que es realitzen durant el 

procés d’execució, o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació de 

l’element d’obra. 

El control d’execució es tindrà en compte per a cada una de les partides que composen el 

projecte, verificant la bondat de l’execució de l’obra i redactant un informe favorable o 

desfavorable en cada cas.   

S’haurà d’aportar la documentació de segell de qualitat per als elements de  prefabricats a la DO, 

que comprovarà si efectivament es compleix amb els requisits demanats en el plec de condicions 

tècniques particulars. 

En tots i cadascun dels casos de materials s’exigeix el segell de qualitat corresponent als 

materials utilitzats a l’obra, i la DO haurà de donar el seu vist-i-plau favorable i acceptant per escrit 

la partida corresponent a aquest material. En cas que es faci un assaig també haurà de donar el 

vist-i-plau corresponent d’acceptació o no indicant les raons de la denegació i les mesures 

adoptades 

Les obres projectades es poden agrupar de la següent forma: 

 Enderrocs i moviments de terres. 

 Instal·lacions. 

 Ferms i paviments. 

 Formigons i acers no estructurals 

 Equipament fix i mobiliari urbà 

 



  

 ANNEX 05PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 
PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA PER LA NATURALITZACIÓ I VIANALITZACIÓ PARCIAL DE LA RAMBLA ANSELM CLAVÉ 
(ENTRE CRTA. ESPLUGUES I C.DR. CARULLA) A CORNELLÀ DELLOBREGAT 
   
   
  3 
 

Els material bàsics a controlar seran: 

QUADRE DE MATERIALS A CONTROLAR 

MATERIALS  TIPUS DE CONTROL 

Formigons Assaigs Característiques i d’Execució 

Canonades i Tubs Certificats de Control de Qualitat 

Marc i tapes de fosa Certificats de Control de Qualitat 

Vorades i Peces de 

paviment prefabricades Certificats de Control de Qualitat 

Peces de paviment Marcatge CE 

Materials Elèctrics Certificats de Control de Qualitat 

Elements urbans  Certificats de Control de Qualitat 

Jardineria Passaports fitosanitaris 

Terra vegetal Certificat de qualitat 

 

Controlats aquests materials, es pot considerar que es tindrà controlada la pràctica totalitat de 

l’obra pel fet que s’hauran instal·lat aquells elements que garanteixin la funcionalitat de la mateixa, 

amb la corresponent garantia exigida. 

Per a cadascun dels elements anteriorment esmentats es presentarà, abans de passar la 

comanda, els corresponents certificats a Direcció d’obra per tal de garantir que compleixin les 

especificacions i requeriments desitjats: 

 Certificat del registre d’empresa per un Organisme capacitat, en el que es certifica que 

l’empresa de canonades per nosaltres proposada compleix amb les exigències d ela 

Normativa per que fa referència a la producció en la seva factoria,. 

 Certificat de conformitat del producte per AENOR, en el que certifica que les canonades 

es general fabricades per l’empres proposada, en la seva factoria, es fabriquen de 

conformitat amb els documents a la Documentació Normativa al respecte. 

 Certificat de la concessió del dret d’us de la marca AENOR i, 

 D’altres certificats, EQNET, etc. 
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El Banc de criteris de qualitat utilitzat com a referència és el del ITEC, tot i que s’han ajustat els 

assaigs i les freqüències a la naturalesa de l’obra. 

La Constructora haurà de lliurar a la Direcció Facultativa una proposta de Pla de Control de 

Qualitat per a que pugui ésser aprovada, o, en cas que escaigui, modificada i aprovada, per la 

Direcció Facultativa abans de l’inici de les obres. 

 

PLEC DE CONDICIONS 

Aquest Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec 

de Condicions Tècniques Particulars (P.C.T.P.) en el que fa referència als procediments a seguir 

en obra per tal de verificar el compliment del que allà s’estableix. En cas de contradiccions entre el 

contingut d’ambdós documents prevaldrà el que decideixi la DO (o direcció d’execució) davant de 

cada circumstància. 

Es distingeixen dos TIPUS DE CONTROL: 

 Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del 

material que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent. 

 Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el 

procés d’execució, o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació de 

l’element d’obra. 

Donades les característiques d’aquest projecte, caldrà fer control de Materials sobre els materials 

d'aportació que siguin utilitzats a l’obra i un control d’execució sobre les instal·lacions i execucions 

de paviment asfàltic, de bases de formigó, paviments de peces i de formigó i senyalització 

horitzontal. 

 

Moviment de terres i enderrocs 

Caldrà enderrocar els paviments adients així i executar el moviment de terres necessari per a 

formalitzar la caixa de paviment i els desmunts necessaris per a la nova plataforma. 

Es controlarà la coronació de la caixa del paviment així com l'execució dels reblerts. Es 

demanaran els corresponents certificats de cantera dels materials d'aportació. En cas que no 
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s'obtinguin, caldrà fer els corresponents assaigs de material. Igualment, es podran fer a la 

recepció del material a obra per a validar la seva idoneïtat. 

 

Afermat i pavimentació 

Per la naturalesa de les obres caldrà rebre els certificats de qualitat de totes les peces 

prefabricades. Es controlarà la base de formigó. Es faran els corresponents assaigs de control de 

la peça de paviment prefabricat de formigó (trencament, lliscament, dimensions, ...) 

Caldrà aprovar la planta de fabricació del formigó. Un cop aprovada per la D.O la font de 

subministrament, es deurà comprovar que el material efectivament subministrat sigui l’acordat 

agafant les mostres escaients. 

 

Sanejament i altres instal·lacions 

Caldrà aportar els certificats de qualitat de tubs, reixes i qualsevol element prefabricat que es 

vulgui instal·lar.  

Caldrà aprovar els proveïdors de materials. Un cop aprovada per la D.O la font de 

subministrament, es deurà comprovar que el material efectivament subministrat sigui l’acordat. 

Elements urbans 

Caldrà aportar els certificats de qualitat del mobiliari urbà a instal·lar.  

 

Inspeccions, proves i altres assaigs. 

Altres, a  decidir per la D.F. i la Propietat. 

 

La Constructora deurà lliurar a la D.F. una proposta de Pla de Control de Qualitat per a que pugui 

ésser aprovat, o modificat i aprovat, per la D.F. abans de l’inici de les obres.  

 

El Control de Qualitat serà dut a terme per una LABORATORI degudament ACREDITAT. Serà 

AUTOCONTROL fins a un import del 2% del PEM. 
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MEMÒRIA 

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  

1.1. Identificació de les obres 

Les obres projectades recullen les actuacions necessàries per a lar Reurbanització del tram 

central de la Rambla De Josep Anselm Clavé entre la Plaça de l'Església i el carrer de Valentí 

Carulla i Mergenat. 

1.2. Objecte 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 

prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 

Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 

Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 

compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

D'acord amb la legislació vigent, cal la redacció d'un estudi bàsic de seguretat i salut. 

D’aquesta manera, s’integren al Document de Licitació les premisses bàsiques per a les quals 

el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 

necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 

conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els 

mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de 

presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de 

les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant 

l’Autoritat Laboral. Aquest estudi aplica als dos lots definits. A nivell pressupostari, cada lot 

contempla la seva partida pressupostària per aquest concepte. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 

Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 

contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 

desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 

condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

2. PROMOTOR 

Promotor              : Ajuntament de Cornellà de Llobregat 

Població              : Cornellà de Llobregat 

  

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.S.S.   : Vitória Fiol 

Titulació  : Arquitecta 
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Població              : Barcelona 

  

4. DADES DEL PROJECTE  

4.1. Autor/s del projecte 

Redactor del projecte : Vitória Fiol 

Titulació  : Arquitecta 

Població              : Barcelona 

  

4.2. Tipologia de l'obra 

Obra civil. Reurbanització 

 

4.3. Situació 

Emplaçament      : Rambla De Josep Anselm Clavé núm. 1-6 

Població              : Barcelona 

  

4.4. Pressupost d'execució material del projecte 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 

Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de i 176.353,60€ 

4.5. Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 12 setmanes.  

4.6. Mà d'obra prevista 

Donada la naturalesa i durada de l'obra, l’estimació de mà d’obra és de 4 persones i en punta 

d’execució és de 8 persones. 

 

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS  

Donada la naturalesa de les obres, les instal·lacions provisionals d'obra seran mínimes.  

El Contractista farà les gestions oportunes amb les companyies subministradores per fer les 

connexions des de les xarxes generals presents a l'àmbit fins al punt de connexió de les 

instal·lacions d'obra d'acord amb la Normativa vigent.  

 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 

15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 

SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o 

un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
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Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 

detallen tot seguit: 

6.1. Serveis higiènics 

 Lavabos químics : Com a mínim un per a cada 10 persones. 

6.2. Vestuaris : Superficie aconsellable 2 m2 per treballador contractat.  

6.3. Local d'assistència a accidentats 

Donat que a l'obra no s'ocuparan més de 50 treballadors simultàniament durant més d'un mes, no 

caldrà habilitar un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. De qualsevol 

forma, caldrà tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, 

ambulàncies i bombers i serà suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada 

per l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 

addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

 

7. ÀREES AUXILIARS 

7.1. Centrals i plantes 

Donades les característiques de l'obra no es considera necessari disposar dins de la mateixa obra 

de centrals i plantes.  

7.2. Tallers 

Donades les característiques de l'obra no serà necessari disposar dins de la mateixa obra de 

tallers.  

7.3. Zones d'apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-

màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips 

inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 

mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 

adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 

singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, 

tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

  

8. TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 

directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
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enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 

construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar 

tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran 

i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els 

seus residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 

comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 

prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 

prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 

independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.  

 

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

Donades les característiques de l'obra no es considera l’ utilització ni la manipulació a l’obra de 

materials o substàncies perilloses que puguin generar potencialment malalties o patologies 

professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

  

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 

Ocupació del tancament de l’obra 

Donades les característiques de l'obra, el tancament s'haurà d'ajustar a l'àrea de l'espai on cal 

actuar, deixant la resta lliure per a vianants i usuaris i amb tots els accessos practicables. 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 

l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 

treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vianants o l’accés a 

edificis, locals,.... 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 

l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 

interrelacionats amb el procés constructiu. 

Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
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Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 

l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest 

àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE 

SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 

situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.  

10.1. Serveis afectats 

No es preveu l'afectació de cap servei. 

10.2. Servituds 

Donades les característiques de les obres, no es contempla la formalització de noves 

servituds. 

10.3. Característiques meteorològiques 

Les característiques meteorològiques són les pròpies de clima mediterrani, amb hiverns suaus 

i estius càlids i un règim de pluges poc regular, concentrat a la primavera i a la tardor, quan es 

poden donar episodis de pluja intensos. 

10.4. Característiques del terreny 

Les obres se situen en un entorn força planer, a pocs metres sobre el nivell del mar. El sòl 

natural és argilós/llimòs.  

10.5. Característiques de l'entorn 

Les obres se situen en un entorn totalment urbà i consolidat, amb presència d’habitatges, 

comerços, serveis...   

 

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 

ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
 

ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
 

MOVIMENTS DE TERRES 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
 

FONAMENTS 

SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT 

- MURS GUIA )  

PAVIMENTS 

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 

BITUMINOSOS I REGS )  

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
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COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
 

 

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 

l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 

8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 

1627/1997 de 24 d’octubre). 

12.1. Procediments d'execució 

Primer es retiraran els elements urbans i es farà la demolició del paviment, s'executarà 

l'excavació per als SUD's, es realitzarà el pas de les noves canalitzacions i es realitzarà el 

rebaix per a obtenir una esplanada adient per a executar les capes necessàries per al nou 

paviment de peça definit a projecte. 

Durant l'execució de les obres, els vianants tindran accés de forma sense cap limitació cap els 

seus habitatges i la circulació rodada quedarà prohibida a excepció de vehicles d'emergències. 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de 

ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

12.2. Ordre d'execució dels treballs 

L'ordre d'execució dels treballs serà el lògic i habitual en aquesta tipologia d'obres. 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a 

partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant 

l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 

característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 

amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, 

en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

 

12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls 

de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 

   

RELACIONS DE 

DEPENDÈNCIA 

: Prelació temporal de realització material d’unes 

unitats respecte a altres. 

   

DURADA DE LES : Mitjançant la fixació de terminis temporals per a 
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ACTIVITATS l’execució de cadascuna de les unitats d’obra. 

 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 

orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 

significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 

reflectida en un cronograma de desenvolupament. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 

respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 

present Estudi de Seguretat i Salut.  

 

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 

MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 

l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 

sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 

novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 

1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 

1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments 

connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 

Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.   

 

14. MEDIAMBIENT LABORAL  

14.1. Agents atmosfèrics 

En desenvolupar-se les obres a l’aire lliure, caldrà tenir en compte les condicions climàtiques. 

Tot i que la zona no és zona de risc, caldrà prendre les mesures adients en cas de condicions 

més extremes de temperatures, pluges o vent.  

14.2. Il·luminació 

Donada la naturalesa de les obres, no caldrà disposar d'il·luminació addicional durant el decurs 

de les feines.  

14.3. Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 

reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 

construcció: 

Compressor .................... 82-94 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
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Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 

Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 

Camions i dumpers .................... 80 dB 

Excavadora .................... 95 dB 

Grua autoportant .................... 90 dB 

Martell perforador .................... 110 dB 

Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 

Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut 

pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

14.4. Pols 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les diferents afeccions. 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 

temps d’exposició. 

Caldrà adoptar els Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la 

pols.  

14.5. Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 

bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte.   

 

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
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Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 

tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 

axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les precaucions elementals i en el relatiu a la 

manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de 

tenir en comte les premisses d' intentar evitar la manipulació manual de càrregues, adoptar 

Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació i dotar als treballadors de la 

formació i informació en temes que incloguin ús correcte de les ajudes mecàniques, ús 

correcte dels equips de protecció individual, tècniques segures per a la manipulació de 

càrregues i informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 

Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 

positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 

l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o 

apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 

personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 

d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 

garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 

d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 

elecció, seguiment i control d’ús. 

 

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 

Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 

forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 

destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 

d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 

l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 

anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 

les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 

eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 

Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 

instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
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Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 

fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 

l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES.  

 

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 

Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 

individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte 

de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 

resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 

adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 

personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 

individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 

que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. 

Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que 

supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 

manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 

raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 

de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats 

en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES  

 

19. RECURSOS PREVENTIUS 
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La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 

construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 

recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

 Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 

procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 

successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 

dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà 

necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 

defineixen en el real decret 1627/97. 

 Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos 

o amb riscos especials. 

 Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 

treball detectades. 

 Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de 

forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència 

d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 

definits a l’annex II del RD 1627/97.  

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 

procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 

treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 

obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 

terra subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
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A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 

seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de 

recurs preventiu: 

ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
 

RETIRADA D'ELEMENTS 
 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
 

 

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 

demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al trànsit exterior 

afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 

Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de trànsit vénen regulats, 

entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és 

objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 

complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 

exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això 

la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 

segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la 

pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires 

per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona 

senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 

sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 

preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 

prohibicions o obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 

d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 

instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 

perilloses. 
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La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 

organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, 

no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 

treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 

Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos 

que no s’hagin pogut eliminar.  

 

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

L'accés a les obres es realitzarà a través dels accessos actuals, que es mantindran en servei. 

En tot moment, es mantindran habilitats els accessos a habitatges i locals presents a l’àmbit. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 

provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les 

mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la 

implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. 

A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i 

senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans 

a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 

claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 

destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les 

mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 

circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 

l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 

cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 

l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 

corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 

elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 

aprovat. 
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El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 

protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 

 

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

22.1. Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 

objectes annexos que en depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 

 Atropellaments. 

 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

 Caiguda d'objectes. 

22.2. Mesures de protecció a tercers 

Es prendran les mesures necessàries per a segrerar la zona de pas de la zona de treball a la 

vorera. Es tancaran adientment les zones d'abassegament i d'instal·lacions d'obra. 

 

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 

 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 

Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

3.- Assistència Primers Auxilis. 

 

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 

salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 
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Barcelona, desembre 2021 

El Redactor de l'Estudi 

 

 

 

 

 

 

 

Victòria Fiol   

Arquitecta 
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MEMORIA 

1. INTRODUCCIÓ 

 

El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de l’1 de febrer, i al 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de 

construcció i de demolició. Aquest s’aplica al Projecte Executiu Rambla Josep Anselm Clavé 

(entre crta. d’Esplugues i C/Doctor Carulla). 

2. OBJECTIU 

 

L’AMB, o si és el cas l’entitat que tregui les obres a licitar, serà el productor de residus i, per tant, 

haurà de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de 

residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament 

adequat amb l’objectiu d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 

 

 

3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, d‘1 de febrer, sobre ‘‘Obligacions 

del Productor de Residus de la Construcció i Demolició ’‘, l'Estudi de Gestió de Residus de la 

construcció i de la demolició ha de formar part del Projecte d'Execució de l’Obra i ser coherent 

amb el contingut d’aquest, recollint les mesures i els procediments per a la gestió dels residus 

dintre o fora de l’obra, així com contenint com a mínim els documents següents: 

 

Memòria: Descriptiva de la identificació dels residus que es generin en l’obra amb l’avaluació i la 

codificació d’acord amb la llista europea de residus; les mesures per a la prevenció de residus en 

obra; i les operacions de reutilització, de valoració o d’eliminació a què seran sotmesos els residus 

generats en obra.  

 

Plec: Prescripcions, normes legals i reglamentàries aplicables del Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars del Projecte, en relació amb els aplecs, la manipulació, l’emmagatzematge, 

la separació i altres operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de 

l’obra. 
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Plànols: Documentació gràfica necessària per senyalitzar la ubicació dels contenidors i les zones 

d’aplec, a més d’indicar els punts d’obra susceptibles d’admetre material reutilitzat o reciclat.  

 

Amidaments: Totes les unitats o els elements de gestió dels residus a l’obra que hagin estat 

definits o projectats. 

 

Pressupost: Quantificació i valoració de cada activitat i del conjunt de despeses previstes per 

l'aplicació i l’execució de l'Estudi de Gestió de Residus. 

4. DADES GENERALS 

DEFINICIONS (ART. 2 RD 105/2008, ART. 3 LLEI 22/2011 ) 

 

 Residu de construcció i d’enderroc: qualsevol substància o objecte generat en una 

obra de construcció o de demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) es desprendrà 

o tindrà intenció o obligació de despendre’s. 

 Residu especial: residu que presenta una o diverses de les característiques perilloses 

enumerades en l’annex III, i el que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que 

estableixen la normativa europea o els convenis internacionals dels quals Espanya sigui 

part, així com els recipients i envasos que els hagin contingut. 

 Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques 

o biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni 

químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament altres 

matèries amb les quals pot entrar en contacte de manera que doni lloc a contaminació 

ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixiviació total, el contingut de 

contaminants del residu i l’ecotoxicitat del lixiviat hauran de ser insignificants, i en 

particular no hauran de suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o 

subterrànies. 

 Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial. 

 

Productor de residus de construcció i de demolició (promotor):  

 

o La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 
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de demolició. En les obres en què no sigui necessària llicència urbanística, es considerarà 

productor de residus la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra 

de construcció o de demolició. 

o La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altra 

tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

o L’importador o adquiridor de residus de construcció o de demolició en qualsevol estat de 

la Unió Europea. 

 

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (constructor):   

 

La persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció i de demolició i 

no ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la 

persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o de demolició, com el constructor, els 

subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindran la consideració de posseïdor de residus 

de construcció i de demolició els treballadors per compte aliè. 

Àmbit d’aplicació 

 

1. L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de demolició 

definits en l’art. 2, llevat de: 

o Les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en una altra 

distinta, sempre que pugui acreditar-se’n el destí a reutilització (art. 3a). 

2. Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin regulats per 

legislació específica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construcció i de 

demolició, els serà d’aplicació aquest Reial Decret en aquells aspectes no contemplats en aquella 

legislació. 

Obligacions del productor de residus de construcció i de demolició 

 

Les obligacions del productor de residus de construcció i de demolició estan definides en el 

Document Núm 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 

Obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició 

 

Les obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició estan definides en el 

Document Núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 
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5. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Les accions de minimització que considera el Projecte per tal de prevenir la generació de residus 

de construcció i de demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la producció, s’indiquen en la 

taula següent: 

 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 

 

No 

 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i 

per utilitzar-los al mateix emplaçament. 
  

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es 

munten a l’obra sense gairebé generar residus. 
  

3 S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció 

i, per tant, la quantitat de material a emprar. 
  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables.   

5 

 

S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de l’ 

obra mateixa. 

La reutilització dels materials en l’obra, fa que perdin la consideració de residus, 

cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques / 

químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

  

6 

 

S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró 

guix per evitar la realització de regates durant la fase d’instal·lacions. 

 

 

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls.   

8 

 

S’han tingut en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar 

en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que 

tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment 

desmuntables, de manera que en sigui viable la separació una vegada finalitzada 

la seva vida útil). 

Algunes de les solucions possibles són: 
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ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 

 

No 

 

- Solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit. 

- Solucions de parquet flotant en front de l’encolat. 

- Solucions de façanes industrialitzades. 

- Solucions d’estructures industrialitzades. 

- Solucions de paviments continus. 

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma 

global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva 

producció, com pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora i cendres. 

  

10  S’han planificat les obres complementàries (aplecs de terra, accessos i dipòsits de 

materials i de residus) en un punt on l’efecte sigui mínim.  
  

11  S’ha reservat la primera capa de sòl superficial, durant l’esbrossada, per a la 

revegetació posterior. 
  

12 S’han gestionat adequadament els préstecs i els abocadors, tenint en compte la 

distància a l’obra i contemplant la possibilitat d’aprofitar materials d’altres obres 

properes. 

  

13 S’ha estudiat la qualitat i la composició del terreny on se situarà l’obra a efectes 

del seu futur reaprofitament i tractament. 
  

14 S’ha potenciat l’ús de materials de llarga durabilitat.   

15 S’ha avaluat la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne 

l’impacte (betums, emulsions, aerosols, fibrociments, CFC...) 
  

16 S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funció del residu que poden 

admetre. 
  

17 S’han considerat els mitjans més adequats per a la classificació segons l’etapa 

d’obra (contenidors, sacs, etc.) 
  

18 En el cas de parcs i espais verds, s’ha instal·lat un sistema de compostatge dels 

residus que provinguin de la poda i de residus orgànics generats en les zones 

verdes. 

  

19 ... (Altres bones pràctiques)   
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Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi 

PROGROC  

JUL08_CO080724. 

Plec de la Diputació de Barcelona de prescripcions tècniques dels projectes d’urbanització 

d’espai públic urbà. Línies d’actuacions mediambientals utilitzats per GISA. 

 

6. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS  

Classificació LER i estimació dels residus. 

-Estimació de la quantitat de residu en enderroc. 

Capítol del pressupost 01 Operacions prèvies i enderrocs residus s'incorpora el detall de la 

demolició, en funció dels amidaments realitzat sobre plànols. 

-Estimació de la quantitat de residu en construcció (programa ITEC gestió de residus V1.4) 

S'ha comptat una actuació en superfície de 370 m
2
 com a aproximació a la generació de residus 

degut a actuacions al paviment existent. 

Separació selectiva segons límits RD 105/208 

 

Rambla Anselm Clavé (entre crta. Esplugues i C/Valentí Carulla i Mergenat) 

      Branca: Obra civil 

    Tipologia: Condicionament / millora de calçada 

    

      

 

Amplada Alçaria Secció Longitud 

 Plataforma  6,60 0,20 1,32 45,70 

 

      

      Codi Residu Volum(m³) Massa(T) 

  150101 Envasos de paper i cartró 0,03 0,00 

  

170107 

Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, 

diferents de les especificades en el codi 170106) 1,56 1,96 

  170201 Fusta 0,24 0,06 

  170203 Plàstic 0,10 0,01 
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170407 Ferro i acer 0,04 0,21 

  

170903 

Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió buits, 

que contenen una matriu sòlida i porosa perillosa 0,20 0,21 

  

170904 

Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels 

especificats en els codis 170901,0170902 i 170903 2,05 1,10 

  

      

      

 

Total 4,20 3,54 

   

Segons el criteri de separació selectiva mínima el llistat es redueix de la següent manera: 

Rambla Anselm Clavé (entre crta. Esplugues i C/Valentí Carulla i Mergenat) 

      Branca: Obra civil 

    Tipologia: Condicionament / millora de calçada 

    

      

 

Amplada Alçaria Secció Longitud 

 Plataforma  6,60 0,20 1,32 45,70 

 

      

      Codi Residu Volum(m³) Massa(T) 

  

170107 

Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, 

diferents de les especificades en el codi 170106) 1,56 1,96 

  

170903 

Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió buits, 

que contenen una matriu sòlida i porosa perillosa 0,20 0,21 

  170904 Ferro i acer 2,45 1,37 

  

      

      

 

Total 4,20 3,54 

  

      

      NOTA: pel càlcul de l’estimació, s’ha seguit el codi de la directiva Europea. 

Separació selectiva mínima per tipus de residu: 

 

Pressupost de gestió de residus  

A continuació s’inclou el pressupost de gestió de residus per als amidaments indicats. 

 



ANNEX 07. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA PER LA NATURALITZACIÓ I VIANALITZACIÓ PARCIAL DE LA RAMBLA ANSELM CLAVÉ 
(ENTRE CRTA. ESPLUGUES I C.DR. CARULLA) A CORNELLÀ DELLOBREGAT 
                 9 
 

 



ANNEX 07. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA PER LA NATURALITZACIÓ I VIANALITZACIÓ PARCIAL DE LA RAMBLA ANSELM CLAVÉ 
(ENTRE CRTA. ESPLUGUES I C.DR. CARULLA) A CORNELLÀ DELLOBREGAT 
                 10 
 

 



ANNEX 07. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA PER LA NATURALITZACIÓ I VIANALITZACIÓ PARCIAL DE LA RAMBLA ANSELM CLAVÉ 
(ENTRE CRTA. ESPLUGUES I C.DR. CARULLA) A CORNELLÀ DELLOBREGAT 
                 11 
 

 

Resum del pressupost 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

El DOC 3 del present projecte PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERAL I 

PARTICULAR de l'obra serà d'aplicació a la Gestió de residus. 

  

1. Mesures de prevenció i minimització  

Per a la gestió dels residus que es produeixin en l'execució de l'obra i l'explotació de la mateixa, 

s’assumirà la política estatal de Residus, així com l'autonòmica.  

Per aconseguir una gestió eficient dels residus originats en el procés de construcció hem d'assolir 

els següents objectius:  

- Reduir els mitjans i materials sobrants per MINIMITZAR el volum de residus que es 

generen.  

- Reutilitzar els mitjans per usar novament, sense transformar.  

- RECICLAR els mitjans i materials sobrers transformant-los en matèria primera de nous 

productes. 

- ELIMINACIÓ correcta dels residus generats (si no és possible el seu reciclatge o 

reutilització) mitjançant el seu enviament a abocador controlat, segons el residu generat 

que correspongui.  

A més de la codificació de residus de la llista europea (“Ordre MAN 304/2002”), els 

residus es classifiquen en: 

No perillosos: Aquells classificats com no perillosos en la llista de residus perillosos aprovada pel 

“RD 952/1997”, basada en el Catàleg Europeu de Residus (CER). Entre aquests destaquen 

residus de desbrossament i moviment de terres, residus de demolició i fresat, ferralla, pneumàtics 

i altres residus no inerts com plàstics, fusta, etc.  

- Es sol·licitarà a l'Ajuntament al que pertanyi el traçat de l'obra. 

- En el cas de ferralla i pneumàtics es contractarà la retirada pels gestors autoritzats.  

Perillosos: Residus perillosos de manteniment de la maquinària (olis usats de maquinària mòbil i 

girs de la planta de trituració, bateries, filtres d'oli, envasos que hagin contingut RP i dissolvents). 

- Recollida semestral pel gestor autoritzat. 
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- Així mateix es realitzarà una millora amb la instal·lació d’un sistema separador de greixos i 

un sistema de recollida de l'aigua del rentat de la maquinària. El manteniment es realitzarà 

preferentment en tallers externs per evitar en gran mesura la generació de residus 

perillosos en l'obra.  

Dins dels residus que es generin en l'obra (d'acord amb la legislació bàsica de residus: residu és 

qualsevol substància o objecte pertanyent a alguna de les categories que figuren en l'annex de la 

“Llei 10/98” de 21 d'abril de residus, del qual el seu posseïdor es desprengui o del que tingui la 

intenció o obligació de desprendre’s) es tenen:  

- Residus urbans o municipals. Tots aquells que no tinguin la qualificació de perillosos i 

que per la seva naturalesa o composició puguin assimilar-se als produïts en els domicilis o 

activitats urbanes. 

- Residus perillosos. Aquells que figuren en la llista aprovada al “Reial Decret 952/1997”, 

així com els recipients i envasos que els hagin contingut. Els que hagin estat qualificats 

com a perillosos per la normativa comunitària i els que pugui aprovar el Govern de 

conformitat amb el que estableix la normativa europea o en convenis internacionals dels 

quals Espanya sigui part. Aquells que hagin de ser tractats per un gestor autoritzat per ser 

tòxics o perillosos.  

- Residus inerts. Es defineixen com aquells que no experimenten transformacions físiques, 

químiques o biològiques significatives. No són solubles ni combustibles, ni reaccionen 

físicament ni químicament de cap altra manera, ni són biodegradables, ni afecten 

negativament a altres matèries amb les quals entren en contacte de manera que pugui 

donar lloc a contaminació del medi ambient o perjudicar la salut humana. En aquest cas 

són els procedents d'obres de construcció i demolició, que no siguin ni assimilables a 

urbans ni perillosos, i que 

Productes reciclables o reutilitzables  

Anàlogament a l'especificat per als productes procedents de reciclat, es mostrarà predilecció per 

tots aquells materials reutilitzables que, complint els requisits exigits estiguin posats al mercat amb 

l'etiqueta ecològica, regulada en el “Reglament (CEE) 880/1992”, de 23 de març, o que hagin 

estat realitzats en el marc d'un Sistema de Gestió Mediambiental basat en els criteris establerts en 

el “Reglament (CEE) 1836/1993”, de 29 de Juny, les normes internacionals sèrie (ISO) 14000, 

europees (EN) o espanyoles ( UNE). Posant en pràctica les pautes de política mediambiental 

dictades, es procedirà al reciclatge del paper utilitzat en l’obra, realitzant per a això una recollida 

selectiva d'aquest material, de manera que pugui ser aprofitat en la fabricació de paper reciclat. 
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Cal considerar el que expressa la “Directiva 89/106/CEE” del Consell de 21 de desembre de 1988, 

relativa a l'aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats 

membres sobre els productes de construcció. Modificada per la “Directiva 93/68/CEE” del Consell 

de 22 de juliol de 1993, sota la qual es desenvolupa el Pla Nacional de Residus de Construcció i 

Demolicions (PNRCD) 2001-2006 de l'1 de juny de 2001.  

Aquest Pla dóna compliment a la necessitat de planificar i gestionar específicament els residus de 

construcció i demolició, perquè representen un impacte sobre el medi ambient. A més, dóna 

compliment a la legislació europea i espanyola, alhora que s'estableix un marc per al seu correcte 

reciclatge i valoració. El Pla proposa, des del punt de vista tècnic, el principi de jerarquia, recollit 

en la “Llei 10/1998 de Residus”, per la qual cosa obliga a reciclar tot el possible, és a dir, aprofitar 

la matèria del residu abans que l'energia continguda en la seva matèria. Per tant, el Pla dóna 

prioritat al reciclatge dels residus inerts (ja que la part de residus perillosos procedents de la 

construcció es contemplen en el Pla Nacional a l'efecte) i, en últim cas, es pot recórrer a la 

valorització energètica. Així mateix, es destaca la prevenció, entesa com precaucions a prendre 

en les operacions d'enderroc que facilitin el posterior reciclatge dels residus resultants.  

Així mateix cal recordar l'actual “Llei 10/1998” de Residus que considera els metalls reciclats com 

a residus, per la qual cosa han de ser tractats i transportats com a tals, i el “REIAL DECRET 

105/2008”, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 

demolició.  

Considerar residus el que en realitat són matèries primeres secundàries, i sotmetre-les a un 

excessiu control administratiu, suposa distorsionar un circuit de gestió eficaç i perfectament 

respectuós amb el medi ambient, com és l'aprofitament de ferralles en la producció. D'altra banda, 

el consum de metalls per als diferents béns que es fabriquen i consumeixen, dóna origen a un flux 

continu de residus metàl·lics que, o es gestionen degudament, o es poden convertir en un factor 

més de risc, si bé no dels més greus per al medi ambient. 

 

Mesures preventives i correctores Durant l'execució de l'obra 

- Es verificarà que les instal·lacions que s'arribin a implementar, comptin amb els 

equipaments necessaris per a una correcta gestió dels residus, aigües i, en general, 

qualsevol material o recurs que sigui utilitzat en el marc de la utilització i explotació 

d'aquestes instal lacions.  

- Es verificarà que tant el personal d'obra que utilitza les instal·lacions com la direcció 

d'obra i altres responsables d'obra gestionen adequadament aquestes instal·lacions en el 

sentit que, al mateix temps que es compleixen tots els condicionants ambientals adscrits 
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al projecte, no es generen impactes addicionals o situacions de risc que afavoreixin o 

facilitin la generació d'aquests impactes.  

- Es verificarà que el personal associat a les obres coneix l'existència dels equipaments 

referits i està informat de la necessitat i procediments per a la seva correcta utilització.  

- En finalitzar les obres, es comprovarà que totes les instal·lacions auxiliars, zones 

d'emmagatzematge de materials i residus, etc., hauran de ser desmantellades i, en cas 

que aquestes no es trobin ubicades sobre la pròpia traça, els espais ocupats per elles han 

de ser restaurats a la seva situació preoperacional.  

- En les operacions de renovació del paviment de la vorera adjacent a la façana i durant 

l'execució de l'obra s'evitarà afectar les façanes dels habitatges adjacent. Per això les 

feines seran totes manuals i es prohibirà l'abassagament de material en aquestes zones. 

- No permetre el rentat de les cisternes dels camions formigonera a la zona d'obres, exigint 

al subministrador que aquest rentat sigui realitzat a la plant de la qual provinguin, doncs 

està preparada i disposa de llocs adequats per a això. 

- No permetre el rentat de restes de pintura dintre de pintura, exigint al subministrador que 

aquest rentat sigui realitzat a la plant de la qual provinguin, doncs està preparada i 

disposa de llocs adequats per a això. 

 

Segregació 

Gestió de residus sòlids urbans (RSU) i assimilables a RSU 

- Els residus assimilables a urbans es disposaran en una zona específica per a que 

l'Ajuntament que correspongui procedeixi a la seva recollida. Si aquests residus presenten 

característiques especials (com per exemple la seva mida) que puguin produir trastorns 

en el transport, recollida, valorització o eliminació s'informarà detalladament sobre el seu 

origen, quantitat i característiques a l'Ajuntament. 

- Es verificarà que en totes aquelles zones o àmbits de les obres en les que es preveu la 

generació d'aquest tipus de residus, especialment, en l'àmbit d'ubicació de casetes d'obra 

i on es centren els treballs en cada fase, es disposa de recipients adequats i 

convenientment identificats, per al dipòsit temporal d'aquest tipus de residus.  

- Es verificarà que el personal associat a les obres coneix l'existència dels equipaments 

referits i està informat de la necessitat i procediments per a la seva correcta utilització. 
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Gestió de residus sanitaris i / o de la farmaciola d'obra.  

- En aquest marc cal distingir entre els residus de Classe II i els de Classe III. Els residus 

de Classe II es gestionaran com a residus sòlids urbans, mentre que els de Classe III, 

s'emmagatzemaran en envasos amb les característiques apropiades i s’haurà de 

contractar una empresa especialitzada i autoritzada per a la seva gestió.  

Gestió de residus de demolició  

- Verificar que es procedeix a gestionar els residus de construcció i demolició de la forma 

següent: 

Que la constructora o els subcontractistes que generin residus de demolició i construcció (RCD) 

estan donats d'alta com a productors de residus segons el “Decret 174/05”, de 9 de juliol, pel qual 

es regula el règim jurídic de la producció i gestió de residus.  

Que tots els productors d'aquests residus compten amb una empresa especialitzada i autoritzada 

per a la seva gestió.  

Que aquest gestor o gestors, fan lliurament al coordinador tècnic de seguiment dels preceptius 

certificats d'acceptació de residus i la resta de documentació requerida per la normativa 

reguladora de la gestió d'aquests residus, així com que els retira amb la periodicitat preestablerta.  

Que s'emmagatzemen en envasos específics.  

- Verificar que no es generen dipòsits de RCD fora de les zones designades per a això.  

- Verificació "in situ" que la localització i equipaments destinats a la gestió d'aquests residus 

s'ajusten a l'establert en el programa d'actuacions mediambientals.  

- Verificació "in situ" de la periodicitat de recollida dels residus emmagatzemats en aquests 

contenidors i del grau d'adequació d'aquesta periodicitat al volum de residus 

emmagatzemats per part del o dels Gestors específics.  

- Demanar la documentació oportuna i justificativa als Gestors específics encarregats de la 

gestió de RDC.  

- Verificació "in situ" que no es generen dipòsits de RDC fora de les zones designades per 

a això.  

Olis, lubricants i altres residus perillosos  

- Es verificarà que no s'efectuen reparacions i tasques de manipulació de la maquinària o 

de qualsevol altre element d'obra o auxiliar que impliqui un elevat risc d'abocament 

d'aquestes substàncies en l'àmbit de les obres.  
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- Es verificarà que es gestionen d'acord amb la seva naturalesa de Residus Tòxics i 

Perillosos i en acord amb la normativa reguladora a aquest respecte.  

- Es verificarà que s'ha establert, al nivell dels Parcs de Maquinària i qualsevol altra zona 

d'obra en que sigui previsible la generació d'aquests residus, un espai de seguretat dotat 

dels equipaments necessaris on es realitzaran les operacions de risc i emmagatzematge 

d’aquests residus. 

- També es verificarà que s'emmagatzemen en envasos específics de les característiques 

següents:  

- Es protegiran les terres i els paviment a les zones on es preveuen pèrdues d'olis i grassa 

de maquinària per a la seva posterior gestió com a residu especial. En cap cas aquestes 

operacions es realitzaran a prop de zones amb plantacions. 

S'emmagatzemaran en envasos rígids o semirígids.  

Opacs, impermeables i amb resistència a la humitat.  

No generaran emissions tòxiques per combustió.  

De lliure sustentació i amb resistència adequada a la càrrega estàtica i a la perforació interna o 

externa. 

Proveïts d'un tancament hermètic, els envasos semirígids no sobrepassaran un volum de 70 litres.  

Senyalitzats amb el pictograma i text associat adequats al tipus de residu.  

- Es verificarà que l'empresa constructora o els subcontractistes que generin RTP's, estan 

donats d'alta com a productors de RTP's.  

- Es verificarà també que tots els productors de RTP's compten amb una empresa 

especialitzada i autoritzada per a la seva gestió.  

- Es verificarà que aquest gestor o gestors, fan lliurament al coordinador tècnic de 

seguiment dels preceptius certificats d'acceptació de residus i la resta de documentació 

requerida per la normativa reguladora de la gestió d'aquests residus, així com que els 

retira amb la periodicitat preestablerta.  

Aigües sanitàries  

- Verificació "in situ" que les casetes d'obra destinades a servei del personal d'obra (rentat, 

lavabos, dutxes, vestuaris) i amb capacitat de generar aigües negres o sanitàries, estan 

dotades dels sistemes necessaris per a la depuració abans del seu abocament.  
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- Verificació "in situ" de l'eficàcia i manteniment del sistema de depuració.  

Gestió de la terra vegetal 

- Es verificarà que s'evita la barreja de la terra vegetal amb runes o altre tipus de residus.  

- Es verificarà, així mateix, que els llocs seleccionats per al seu apilament presenten una 

pendent inferior al 10% i estan protegits del vent. 

- Es verificarà que el procés d'emmagatzematge en munts, així com el seu manteniment i 

estesa sobre les superfícies a revegetar respon als condicionants habituals en aquests 

casos.  

Protecció de les aigües  

- Es vigilarà que durant la fase de realització de moviments de terres i implementació de 

talussos, no es produeixin alteracions (aterrits, aportacions de terres, d'olis ...), sobre els 

cursos fluvials de l'àrea ni sobre el fons dels tàlvegs on es projecten obres de drenatge 

transversal.  

- Es verificarà, així mateix, que no es realitzen operacions de rentat de maquinària o 

materials d'obra a les rodalies de les lleres fluvials de l'àmbit de les obres.  

- Es verificarà i comprovarà, a peu d'obra, que es prenen totes les mesures necessàries i 

precises per evitar l'abocament i/o posada en contacte del formigó amb les aigües dels 

rius i rierols inscrits en l'àmbit de les obres.  

- Es verificarà que, durant la totalitat del procés constructiu i per a la totalitat del personal 

implicat en ell, es manté suficientment informat a aquest personal al respecte de totes 

aquelles mesures necessàries per evitar situacions de risc de contaminació de les aigües: 

informació al personal d'obra, cures i normes per al maneig de materials de risc 

(formigons, olis, maquinària, etc.).  

- Es controlaran les operacions de manteniment i canvi d'oli de la maquinària i eliminació de 

residus, a fi d'evitar la possible contaminació de les aigües.  

- Es controlarà el moviment de la maquinària, limitant a les zones definides en el Pla Viari i 

d'Accessos a obra, per tal d'impedir el trànsit per àrees no destinades al seu pas o 

estacionament, evitant d'aquesta manera l'afecció innecessària sobre els sistemes 

hidrològics del territori.  

- Es comprovarà que s'instal·len els sistemes destinats a controlar l’arribada de pols, fins i 

altres materials a les aigües continentals i que es tradueix en la implementació de basses 
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de decantació i/o barreres antiterbolesa a les zones d'encreuament de les lleres fluvials 

interceptades comprovant, així mateix, que es realitzen les operacions de manteniment 

suficients i necessàries per a mantenir-los en condicions d'operativitat.  

En general:  

- Es prohibeix abocar restes de beurades de ciment de les voreres sobre el paviment de 

calçada, escocells o sobre terres, es realitzarà la neteja immediata de les restes de 

beurades i s'evitarà que entri en contacte amb material acopiat, terres i amb el saluló dels 

escocells.  

- Es portarà un registre dels residus produïts o importats, en què s'indicarà les quantitats, 

naturalesa, tipus de gestió realitzada, destinació final, incidències, etc. 

- Es presentarà un informe anual a l'Administració Pública competent en el qual 

s'especificarà la quantitat de residus perillosos produïts, naturalesa dels mateixos, 

destinació final, freqüència de recollida i mitjà de transport.  

- S'informarà immediatament a l'Administració Pública competent en cas de desaparició, 

pèrdua o fuita de residus perillosos.  

- Es controlarà que els materials sobrants són retirats als llocs de destinació de la forma 

més ràpida possible i que no s’apilen a la zona exterior de les obres.  

- Es realitzaran inspeccions visuals per detectar residus sòlids, així com controls periòdics 

del nivell de presència de contaminants en el sòl, l’aigua...  

- A la finalització de les obres i abans de l'inici de la fase d'explotació, s'hauran d'haver 

retirat i gestionat adequadament la totalitat dels residus d'obra.  

Amb aquestes mesures desenvolupades al Pla de Gestió de Residus es pretén, en l'execució de 

les obres, realitzar un correcte tractament de tots els residus que es generin, assumint en especial 

la política medi ambiental estatal, que segueix la línia marcada per totes les directrius ambientals 

amb origen a la Unió Europea. 

 

Pla d’enderroc 

La planificació d’enderrocs de l’obra s’ha estudiat per part de l’equip redactor amb la fi 

d’aconseguir una màxima segregació i reutilització del residu generat com a concepte fonamental, 

però també amb la idea de no enderrocar allò que no calgui, i es pugui mantenir. En tot cas, es 

seguiran els requeriments del Pla de treballs. 
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Operacions de reutilització , valorització o eliminació 

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

 El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 

reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una 

planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

 La quantitat de material reutilitzat (m
3
 una vegada matxucats) a l’obra procedent del 

reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de 

residu petri (m
3
) que s’ha evitat portar a abocador. 

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

poden contenir. 

 Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de 

valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats). 

 

Gestió a la pròpia obra 

A les taules s’adjunten, les fitxes de la identificació de les operacions de gestió de residus dins 

l’obra més apropiats per l’obra en qüestió. 

Indicades ja la zones destinades a aparcament de maquinària, recull de material i abocadors, ara 

indicarem les mesures a prendre per a la separació de residus de l’obra. 

L’ordre previst en l’execució de les tasques d’enderroc facilitarà la selecció dels materials, 

col·locant-los als seus contenidors corresponents.  

A la vista que els residus generats són fonamentalment ceràmics, formigó i mescla bituminosa, i 

en menor escala de metalls, fusta, plàstic, paper i cartó, serà necessari fer una separació 

individualitzada, per a la qual cosa s’ha destinat un sector de la zona d’aplec per a la seva 

acumulació. 

A continuació s’adjunten, en forma de taula, una fitxa per facilitar la identificació de les operacions 

de gestió de residus dintre i fora de l’obra, més apropiats per a l’obra a executar. 
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 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

1 Separació segons 

tipologia de 

residu 

Separació mínima obligatòria si els materials següents superen les fraccions 

indicades a continuació (segons RD 105/2008): 

 Formigó: 80T  

 Maons, teules, ceràmics: 40 T  

 Metall: 2 T  

 Fusta: 1 T  

 Vidre: 1 T               

 Plàstic:0,5 T             

 Paper i Cartró: 0,5 T 

 Especials  

 zona habilitada per als Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 

l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es 

destaquen les següents: 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

- El contenidor de Residus Especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del 

trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els 

envasos dels productes especials, tenint en compte les incompatibilitats segons 

els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, 

etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar 

fuites. 

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 Inerts  

 contenidor per a inerts barrejats  contenidor per a inerts formigó 

 contenidor per a inerts Ceràmica  contenidor per a d’altres inerts 
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 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

 contenidor o zona d’aplec per a terres que van a abocador 

 No Especials 

 contenidor per a metall       contenidor per a fusta   

 contenidor per a plàstic   contenidor per a paper i cartró 

 contenidor per a la resta de residus No Especialsbarrejats 

 contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats 

 
Inerts+no 

especials  

inerts + No Especials:   contenidor amb inerts i No Especials barrejats (**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un 

gestor que li faci un tractament previ. 

2 Reciclatge de 

residus petris 

inerts en l’ obra 

 Es preveu matxucar residus petris a l’obra per a reutilitzar, posteriorment, en el 

mateix emplaçament. 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador 

kg:                            m
3
: 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una 

vegada matxucat serà, aproximadament , un 30% menor al volum inicial de 

residus petris): 

kg:                            m
3
: 

 

3 Senyalització dels 

contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 

continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

 Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 

 No Especials 

Mesclats 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró - guix, etc. 

CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos en 

dipòsits de residus no especials). Aquest símbol identifica els residus No 
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 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

 

Especials barrejats, no obstant això, en cas d’optar per una separació selectiva 

més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

Fusta (LER 

170201) 

Ferralla (LER 

170407) 

Paper i 

cartró (LER 

150101) 

Plàstic 

(LER 

170203) 

Cables 

elèctrics 

(LER 

170411) 

  

     

 Especials 

 

CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica 

als Residus Especials de manera genèrica i pot servir per a senyalitzar la zona 

d’aplec habilitada per als Residus Especials, no obstant això, a l’hora 

d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que 

identifiquen cadascun d’aquests recursos i senyalitzar els bidons o contenidors 

d’acord amb la legislació de Residus Especials. 

Símbols de perillositat: 

  T: Tòxic 

T
+
: Molt Tòxic C: Corrosiu 

F: Fàcilment 

Inflamable 

F
+
: Extremadament 

Inflamable 

E: Explosiu 

    

N: Perillós per al 

medi ambient O: Comburent 

Xn: Nociu. 

Xi: Irritant. 

 

   

 

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc 
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Gestió fora de l’obra 

Per a la selecció de les opcions externes de gestió s’ha fet servir la informació referent a les 

diferents instal·lacions de gestió autoritzades que existeixen en el nostre país que ofereix la 

pàgina Web de l’Agència de Residus de Catalunya (www.arc-cat.net). Aquesta via permet obtenir 

dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, transvasament o triatge 

i abocament dipòsit controlat). 

Les empreses de gestió i tractament de residus estaran, en tot cas, autoritzades per l’ Organisme 

Autonòmic competent per a la gestió de residus no perillosos. 

 

DESTÍ PREVIST PELS RESIDUS NO REUTILITZABLES NI VALORITZABLES “IN SITU” 

 Tractament Destí 

17 01 01 Formigó Reciclat/abocador Planta de reciclatge RCD 

17 03 02 Mescles bituminoses diferents de 

les especificades en el codi 17 03 01 

Reciclat/abocador Planta de reciclatge RCD 

17 05 04 Terra i pedres diferents a les 

especificades en el codi 17 05 03. 

Sense tractament 

específic 

Us a la mateixa obra/ 

formació d’abocador 

 

Per seleccionar les opcions externes de gestió caldrà tenir en compte el llistat de gestors 

acreditats per a cada tipus de residu.  

 

A més de la zona especial de canvi d'oli, repostatge i safareig, el parc de maquinària comptarà 

amb contenidors destinats a l'abocament de materials de rebuig, de manera que tots els residus 

produïts en l'obra siguin classificats i segregats en el seu origen, evitant el seu abocament 

incontrolat i la formació de possibles focus de contaminació.  

S'instal·larà un punt net per a la gestió dels residus sòlids generats durant les obra. Es tracta d'un 

lloc d'emmagatzematge temporal dels residus, propers a àrees d'activitat intensa i prolongada. 

Compten amb un conjunt de contenidors, alguns amb capacitat de compactació, distingibles 

segons el tipus de rebuig:  
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Classe de residu Color contenidor 

Metall Gris 

Fusta Marró 

Derivats del petroli Vermell 

Pneumàtics Negre 

Plàstic Groc 

Paper i cartró Blau 

Vidre Blanc 

Restes orgàniques Verd 

 

Aquesta deixalleria s'ubicarà en parcs de maquinària, oficines i menjador, així com en zones de 

construcció d'estructures importants. Els contenidors amb què es dotaran les deixalleries seran 

diferents segons el lloc:  

Al Parc de maquinària i ferralla, oficines, magatzem, menjador i vestidors:  

 Dipòsit estanc per a derivats del petroli  

 Contenidor estanc per a recipients metàl·lics  

 Contenidor obert per a pneumàtics 

 Contenidor estanc per a embalatges i recipients plàstics  

 Contenidor estanc per a embalatges de paper i cartró  

 Contenidor estanc per a recipients de vidre  

 Contenidor estanc per a restes orgàniques  

A la zona de construcció d'estructures:  

 Contenidor obert per a metalls  

 Contenidor obert per a fustes  

 Contenidor estanc per a embalatges plàstics  
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 Contenidor estanc per a embalatges de paper i cartró  

La recollida serà selectiva i periòdica, al ritme que imposi la generació d'aquests. Els residus es 

duran a plantes adequades per al seu tractament o reciclatge, o abocadors permesos per a la 

seva eliminació.  

Per a les substàncies contaminants (olis, refrigerants, combustibles, etc), s'habilitaran dipòsits a 

l'efecte a la zona de seguretat, on es puguin emmagatzemar en condicions; assegurant la gestió 

racionalitzada dels mateixos, considerant que els abocaments generats s'han de tractar com a 

residus perillosos, tal com estableix la legislació sectorial (“RD 833/88” de residus perillosos, 

modificat pel “RD 952/97”).  

L'emmagatzematge dels residus perillosos es realitzarà en zones especials d'emmagatzematge 

temporal que s'instal·laran segons les indicacions següents:  

- El recinte ha d'estar a cobert i el seu contorn delimitat 

- Ha de tenir una cubeta per a recollir possibles vessaments  

- Els diferents tipus de residus han d'estar clarament separats i identificats  

- Els tipus de contenidors a utilitzar pot ser variable (bidons, caixes,...)  

- Si l'emmagatzematge és previ al lliurament per a la seva gestió des del parc de 

maquinària, n'hi ha prou amb una etiqueta identificativa del tipus: ENVASOS 

CONTAMINATS, PILES ...  

- Si el lliurament a gestor es realitza des de l'obra, l'etiqueta ha de cobrir tots els apartats 

requerits legalment: codi del recurs, identificació de l'empresa i el gestor final. 

- Al Parc de maquinària s'instal·larà un recinte per a aquest fi que, preferentment, serà 

prefabricat  

 

 

 

PRESSUPOST 

Al capítol 05 GESTIÓ DE RESIDUS del pressupost general de l'obra s'ha valorat els transport i 

deposició a abocador autoritzat dels residus associats a les diferents partides d'obra, amb 

l'amidament exacte sobre plànol. 
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A.08PLA D'OBRA  I TERMINI D'EXECUCIÓ 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 Els treballs per a la reurbanització de la secció central de la Rambla Josep Alselm Clavé 

al seu tram entre la Plaça de l'Esglèsia i CARRER Valentí Carulla  s'han estructurat en 

una única fase d'obres. 

 Es preveu realitzar el tancament perimetral de l'àmbit de les obres a l'inici de les obres i 

habilitar una zona d'abassegament i de casetes que s'acordarà amb l'Ajuntament per tal 

d'evitar el  màxim inteferències amb altre serveis o amb els veïns. 

L'actuació contempla larenovació total de paviment en una ample de 6.60 m a l'eix de la rambla. 

2. DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ 

 
 Els treballs a realitzar segons ordre cronològic seran: 

 Demolició 

 Moviment de terres 

 Excavació per als SUD's 

 Connexions dels nous col·lectors 

 Canalitzacions (enllumenat, reg i telecomunicacions) 

 Encintats 

 Pavimentacions 

 Mobiliari 

 Jardineria 

 Posada en funcionament de les instal·lacions 

A continuació es presenta el 12 setmanes. La programació s’ha fet prenent com a activitats les 

unitats d’obra més importants i considerant jornades de 8 hores i mesos de 22 dies laborables i 

d'acord amb una estimació de mà d'obra de 4 persones i de 8 en punta d’execució. 
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1. BANC DE PREUS 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en els bancs de preus d’ITEC 2021 realitzats 

amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

 

2. JUSTIFICACIÓ DEL PERCENTATGE DE COSTOS INDIRECTES 

Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per a 

obres d’aquesta tipologia i volum i els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un 

únic coeficient. Donada la ubicació de l’obra i el cost directe de la mateixa, no és aplicable cap 

increment addicional. 

Les despeses indirectes es consideren incloses, no essent d'aplicació cap percentatge per 

aquest concepte. 

 

3. LLISTAT DEL PROGRAMA TCQ 

A continuació s’inclou el llistat dels capítols de mà d’obra, maquinària, materials, elements 

compostos i unitats d’obra que resulten del programa TCQ. 

 

 



Rambla Josep Anselm Clavè (entre carretera d´Esplugues i el carrer del Dr.Carulla).

Cornellà de Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 29,60000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 29,60000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 29,60000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 30,59000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 29,60000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 30,59000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 29,60000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 34,17000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 26,28000 €

A013H000 h Ajudant electricista 26,24000 €

A013J000 h Ajudant lampista 26,24000 €

A013M000 h Ajudant muntador 26,28000 €

A013N000 h Ajudant obra pública 26,28000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 30,32000 €

A0140000 h Manobre 24,72000 €

A0150000 h Manobre especialista 25,56000 €
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MAQUINÀRIA

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 16,99000 €

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 17,89000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 73,73000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 86,91000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 58,26000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 69,71000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 77,13000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 5,56000 €

C1501500 h Camió per a transport de 5 t 31,70000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 37,62000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 49,63000 €

C1503000 h Camió grua 52,00000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 45,39000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 2,03000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,64000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,89000 €

CRH13030 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball 25,06000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,75000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,40000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,99000 €

B031U210 m3 Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila 13,47000 €

B0331800 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 18 mm 18,46000 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 21,37000 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 20,05000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 17,57000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 117,94000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,25000 €

B064300B 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

71,80000 €

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

71,80000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

69,68000 €

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

68,75000 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 24,55000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

39,98000 €

B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural 16,21000 €

B0A216SG m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de malla i de D 2,7 mm 2,22000 €

B0A6TA98 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable 6,79000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,81000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,21000 €

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,22000 €

B2RA7581 t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

117,09000 €

B2RA75A1 t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

117,09000 €

B2RA7ZZ1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, de terra inerts procedents d'excavació.

3,50000 €

B6AZ3134 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m 10,22000 €

B6AZ31550 m Subministrament i muntatge de barana per a protecció definitiva de plantacions, sense travesser, d'acer
inoxidable 1.4301(aisi 304) segons une-en 10088-1, de 30cm d'alçada, amb passamà de tub de 28 mm
de diàmetre i 2mm de gruix i 2 muntants de pletina, col.locada amb ancoratge i fonaments de formigó de
30 cm d'alçada i 15 cm de diàmetre, tot segons projecte i indicacions de la DF.

75,00000 €

B7B151K0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 350 a 400 g/m2 1,97000 €

B7B1X001 m2 Làmina geotextil permeable, teixit no teixit 100% polipropilè de 140g/m2 1,03000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 13,62000 €

B96AUG10 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

29,26000 €

B9F1610Z m2 Lloses iguals a les existents 48,00000 €
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B9F161Z0 m2 Paviment de peça prefabricada de formigó, de forma rectangular de 10x30 cm i 10 cm de gruix, color
CENIZA, de BREINCO o equivalent.

23,90000 €

B9F161ZZ u Separador biodegradable tipus GETAC 0,32000 €

BD5E19ZZ u Embornal sifònic DELTA SF-570 de Benito o equivalent, classe C2-50, amb adaptador de sortida per a
connexió al clavegueram

190,00000 €

BD7FZCOL dia Jornada d'inspecció amb càmera del col·lector 700,00000 €

BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

10,98000 €

BDDZ6VD1 u Bastiment i tapa per pou de registre de fosa dúctil tipus SOLO 7SC de NORINCO o equivalent, classe
D400 per a trànsit intens, no ventilada, amb tancament antirrobatori, amb les inscripcions
''CLAVEGUERAM'', Ajuntament de Cornellà i escut municipal.

352,90000 €

BDDZX001 u Dipòsit modular Atlantis constituït per mòduls dobles de 400x880x685 fabricats en polipropilè d'un 90%
de porositat, 239l/mòdul i 20 T/m2 de resistència, tot col·locat i provat.

29,50000 €

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,16000 €

BDGZP900 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

0,26000 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària per avís d'instal·lació existent 0,13000 €

BDGZYHD0 u Peça clip elastomèric de PVC per a connectar clavegueró de diàmetre 250 mm, a un col·lector de
diàmetre 600 mm

114,33000 €

BDKZ3171 u Bastiment i tapa de fosa dúctil de 60x60 cm de pas lliure, C-250 99,20000 €

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

41,54000 €

BDKZU120 u Bastiment i tapa metàl·lica per a pericó de serveis 158x68 cm amb tirador ocultable i potes d'ancoratge 53,69000 €

BFB18400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,13000 €

BFB2430U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 20 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal segons UNE-EN 12201

0,29000 €

BFB27400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,31000 €

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per
a connectar a pressió

10,65000 €

BFWB2405 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per
a connectar a pressió

1,80000 €

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per
a connectar a pressió

5,56000 €

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,07000 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BFYB2405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,04000 €

BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,16000 €

BG22RJ10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

2,29000 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,96000 €

BG22THZZ m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,20000 €
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BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 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

3,23000 €

BG31H550 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons
norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,29000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,47000 €

BGD23220 u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix 48,91000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,38000 €

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 4,51000 €

BHM11F2Z u Columna amb doble braç, model a triar per la DF, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5 689,00000 €

BHM11FRR u Columna amb un braç, model a triar per la DF, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5 485,00000 €

BHQL7BZ1 m LED, en tires de 1,00 i 0,5m, tipus ILUMMARK ILMARK12-RGB-24-DMX512(CNS) de SCHREDER
SOCELEC o equivalent

255,00000 €

BHQL7BZ2 u Connector mascle/femella per a tira de LED tipus ILUMMARK de SCHREDER SOCELEC o equivalent. 11,00000 €

BHQL7CZ2 u Caixa MeanWell HLG-150H-24 IP 67 driver i connector IP68 més connector endcap, per a tira de LED
tipus ILUMMARK de SCHREDER SOCELEC o equivalent

185,00000 €

BHQL7CZ7 u Controlador Nicolaudie DMX  per a tira de LED tipus ILUMMARK de SCHREDER SOCELEC o equivalent 1.130,00000 €

BHQLBZA u Extensió de cable DC (2pin IP67 mascle conn -2x1.5G, 3 metres - 2 pin IP67 connexió femella) per a tira
LED tipus ILUMMARK de SCHREDER SOCELEC o equivalent.

17,00000 €

BHQLBZX u Cable DMX input cable (stripped end-5core DMX, 3m -5pin IP67 connexió fememlla) per a tira LED tipus
ILUMMARK de SCHREDER SOCELEC o equivalent.

17,00000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 45,62000 €

BJMIUZZZ u Escomesa d'aigua i comptador. 3.500,00000 €

BJS51730 m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm 1,41000 €

BJS5A7Z0 m ECO-WRAP de HUNTER 1,00000 €

BJS5U020 m Tub de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diàmetre exterior, amb gotejadors termosoldats
interiorment, autocompensant i antisucció tipus Unitecline o equivalent, per a un cabal de 3,5 l/h, amb
una separació entre gotejadors de 30 cm

1,26000 €

BJSAU011 u Programador SAMCLABOX de 9V, equip autònom de dimensions reduïdes 85x80x95mmm amb pila de
9Vdc. Equip estanc amb grau IP68 instal·lat en pericó per a 4 sortides, amb comunicació mitjançant
radiofreqüència, activació manual amb imant, electrònicament amb consola i remota per Internet, incloent
la configuració.

646,00000 €

BJSAUE01 u Equip repetidor tipus Samclabox o equivalent, de dimensions 85x80x95 mm, alimentat mitjançant energia
solar fotovoltaica, amb comunicació amb la resta d'equips del sistema per radiofreqüència

558,00000 €

BJSBB220HB9M u Electrovàlvula IBV, diàmetre 1´´, rosca femella, de bronze sòlid, amb alimentació del solenoide de 24
VCA, configuració en línia, tancament lent, possibilitat d'arrencades manual mitjançant el solenoide, ref.
IBV-101G-B de la serie Electrovàlvules de HUNTER

175,10000 €

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´ 3,49000 €

BJSZU100 u Pericó antivandàlic de polietilè de 32x24, i 26 cm d'alçària, per a muntar sobre graves amb tancament de
seguretat

8,52000 €

BJSZUR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de les canonades de degoteig 10,41000 €

BQ115ZB1 u Banc model MONTSENY d'ESCOFET o equivalent, de 300cm de llargària, amb respatller de fusta,
cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu superior, col·locat amb fixacions
mecàniques

925,00000 €

BQ1M11ZW u Seient per a taula d'escacs Prat o equivalent, a aprovar per la DF 405,00000 €

BQ1M11ZZ u Taula d'escacs Prat o equivalent, a aprovar per la DF 1.007,00000 €

BQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub
d'acer

63,68000 €

BQAM22TA u Equipament de pedals biosaludables de HAPPYLUDIC o equivalent, de 520x440x220mm, amb base de
metall pintat al pols, plàstic reciclat i HPL, amb pedals amb fre per a col·locar davant de banc existent,
inclòs elements de fixació al paviment

380,00000 €
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BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

41,99000 €

BR3P2150 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

55,94000 €

BR3PE410 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel 43,77000 €

BR46A4ZZ u Juniperus communis h=100cm 10,12000 €

BR4CW841 u Erica multiflora en contenidor de 3 l 4,69000 €

BR4G32ZZ u Perovskia atriplicifolia en contenidor de 3 l 8,20000 €

BR4GJ834 u Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 4,04000 €

BR4GJ8ZZ u DIETES GRANDIFLORA de 15a 20cm d'alçària 3,50000 €

BR4H62A4 u Ruscus aculeatus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 10 l 14,56000 €

BR4U1K0Z kg Barreja de llavors 25% FESTUCA ARUNDINACEA FESNOVA, 23% FESTUCA ARUNDINACEA
TERRANO, 19% FESTUCA ARUNDINACEA BIZEM, 11% LOLIUM PRENNE RINOVO i 22% POA
PRATENSIS PRAFIN

12,50000 €



Rambla Josep Anselm Clavè (entre carretera d´Esplugues i el carrer del Dr.Carulla).

Cornellà de Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

ELEMENTS COMPOSTOS

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 84,93000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 25,56000 = 25,56000

Subtotal: 25,56000 25,56000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,03000 = 1,42100

Subtotal: 1,42100 1,42100

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 19,40000 = 33,75600

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

0,200      x 117,94000 = 23,58800

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,75000 = 0,35000

Subtotal: 57,69400 57,69400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25560

COST DIRECTE 84,93060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,93060

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 148,02000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 25,56000 = 26,83800

Subtotal: 26,83800 26,83800

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,03000 = 1,47175

Subtotal: 1,47175 1,47175

Materials

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

0,380      x 117,94000 = 44,81720

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 19,40000 = 26,77200

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,75000 = 0,35000

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,25000 = 47,50000

Subtotal: 119,43920 119,43920

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26838

COST DIRECTE 148,01733

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,01733
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P-1 F21913Z6 u Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb mitjans
manuals i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 26,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,600 /R x 25,56000 = 15,33600

Subtotal: 15,33600 15,33600

Maquinària

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 0,600 /R x 16,99000 = 10,19400

Subtotal: 10,19400 10,19400

COST DIRECTE 25,53000

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,27650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,80650

P-2 F2194JEW m2 Demolició de paviment de llamborda col·locades sobre
formigó, de qualsevol gruix, inclòs base de formigó, amb
mitjans mecànics i manuals, i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 23,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,250 /R x 73,73000 = 18,43250

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,065 /R x 58,26000 = 3,78690

Subtotal: 22,21940 22,21940

COST DIRECTE 22,21940

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,11097

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,33037

P-3 F2194JEZ m2 Demolició de paviment de peces prefabricades de
formigó col·locades sobre formigó, de qualsevol gruix,
inclòs base de formigó, amb mitjans mecànics i manuals,
i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 16,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,170 /R x 73,73000 = 12,53410

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,058 /R x 58,26000 = 3,37908

Subtotal: 15,91318 15,91318

COST DIRECTE 15,91318

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,79566

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,70884

P-4 F219FFCZ m Tall en paviment, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 9,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 25,56000 = 6,39000

Subtotal: 6,39000 6,39000

Maquinària
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C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 0,250 /R x 9,64000 = 2,41000

Subtotal: 2,41000 2,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09585

COST DIRECTE 8,89585

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,44479

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,34064

P-5 F21BU570 u Retirada de senyal, inclòs arrencada de suport, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 20,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 25,56000 = 5,11200

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 24,72000 = 4,94400

Subtotal: 10,05600 10,05600

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 17,89000 = 8,94500

Subtotal: 8,94500 8,94500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15084

COST DIRECTE 19,15184

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,95759

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,10943

P-6 F21DQGZ2 u Demolició d'arqueta existent, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 7,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,120 /R x 58,26000 = 6,99120

Subtotal: 6,99120 6,99120

COST DIRECTE 6,99120

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,34956

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,34076

P-7 F21DQUWZ u Arrencada de tapa de pou de registre, amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 12,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 24,72000 = 12,36000

Subtotal: 12,36000 12,36000

COST DIRECTE 12,36000

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,61800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,97800
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P-8 F21DYG00 u Anul·lació d'embornal de 70x30 cm, amb mitjans
mecànics i manuals, amb reblert amb formigó HM-20 i
tapiat de connexions

Rend.: 1,000 65,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 24,72000 = 9,88800

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 29,60000 = 5,92000

Subtotal: 15,80800 15,80800

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 73,73000 = 3,68650

Subtotal: 3,68650 3,68650

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,600      x 71,80000 = 43,08000

Subtotal: 43,08000 43,08000

COST DIRECTE 62,57450

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,12873

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,70323

P-9 F21DYG0N u Retirada de reixa d'embornal existent, de qualsevol tipus,
amb mitjans manuals i càrrega sobre camió i transport a
abocador

Rend.: 1,000 8,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501500 h Camió per a transport de 5 t 0,080 /R x 31,70000 = 2,53600

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,097 /R x 58,26000 = 5,65122

Subtotal: 8,18722 8,18722

COST DIRECTE 8,18722

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,40936

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,59658

P-10 F21Q112W u Retirada de jardinera existent i càrrega sobre camió i
transport de l'equipament a magatzem municipal.

Rend.: 1,000 32,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,600 /R x 25,56000 = 15,33600

Subtotal: 15,33600 15,33600

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 52,00000 = 15,60000

Subtotal: 15,60000 15,60000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23004

COST DIRECTE 31,16604

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,55830

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,72434

P-11 F21Q112Z u Retirada de banc existent i aplec per al seu posterior
aprofitament, inclòs enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o
contenidor i càrrega i transport de l'equipament a
magatzem municipal.

Rend.: 1,000 30,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,600 /R x 25,56000 = 15,33600

Subtotal: 15,33600 15,33600

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 17,89000 = 1,78900

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,300 /R x 37,62000 = 11,28600

Subtotal: 13,07500 13,07500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23004

COST DIRECTE 28,64104

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,43205

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,07309

P-12 F21Q25Z1 u Retirada de paperera ancorada al terra, inclòs enderroc
de daus de formigó i càrrega manual i mecànica de la
runa i de l'equipament sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 25,56000 = 3,83400

Subtotal: 3,83400 3,83400

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,075 /R x 17,89000 = 1,34175

Subtotal: 1,34175 1,34175

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05751

COST DIRECTE 5,23326

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26166

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,49492

P-13 F21QQBZ1 u Retirada de pilona de qualsevol tipus, enderroc de dau
de formigó i càrrega manual i mecànica de l'equipament i
la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 9,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 25,56000 = 6,39000

Subtotal: 6,39000 6,39000

Maquinària
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C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,125 /R x 17,89000 = 2,23625

Subtotal: 2,23625 2,23625

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09585

COST DIRECTE 8,72210

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,43611

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,15821

P-14 F21QQBZ2 u Desmuntatge i aplec de l'equipament de correus. Rend.: 1,000 18,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 25,56000 = 12,78000

Subtotal: 12,78000 12,78000

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,250 /R x 17,89000 = 4,47250

Subtotal: 4,47250 4,47250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19170

COST DIRECTE 17,44420

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,87221

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,31641

P-15 F21QQBZ3 u Desmuntatge i aplec de tòtem publicitar. Rend.: 1,000 50,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,500 /R x 25,56000 = 38,34000

Subtotal: 38,34000 38,34000

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 17,89000 = 8,94500

Subtotal: 8,94500 8,94500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57510

COST DIRECTE 47,86010

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,39301

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,25311

P-16 F21QQBZ4 u Retirada de cabina de telèfons per part de Companyia. Rend.: 1,000 470,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 8,000 /R x 25,56000 = 204,48000

A0121000 h Oficial 1a 8,000 /R x 29,60000 = 236,80000

Subtotal: 441,28000 441,28000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,61920

COST DIRECTE 447,89920

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,39496

COST EXECUCIÓ MATERIAL 470,29416

P-17 F22218ZA m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària,
realitzada amb mitjans manuals i macànics i càrrega
mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 11,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 24,72000 = 3,70800

Subtotal: 3,70800 3,70800

Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,050 /R x 86,91000 = 4,34550

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,050 /R x 58,26000 = 2,91300

Subtotal: 7,25850 7,25850

COST DIRECTE 10,96650

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,54833

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,51483

P-18 F223U105 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a
instal·lacions de 40x50 cm, inclou el piconatge del fons,
aportació de 20 cm de sorra garbellada, resta del reblert i
compactació per capes amb terres seleccionades sense
pedres de la pròpia excavació. Inclou banda de
senyalització.

Rend.: 1,000 9,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,080 /R x 25,56000 = 2,04480

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 24,72000 = 1,97760

Subtotal: 4,02240 4,02240

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0338 /R x 58,26000 = 1,96919

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,080 /R x 5,56000 = 0,44480

Subtotal: 2,41399 2,41399

Materials

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària
per avís d'instal·lació existent

1,050      x 0,13000 = 0,13650

B031U210 m3 Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila 0,150      x 13,47000 = 2,02050

Subtotal: 2,15700 2,15700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06034

COST DIRECTE 8,65373

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,43269

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,08641
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P-19 F2R540MA m3 Transport de terres i residus de qualsevol tipus a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor o amb camió, inclòs temps d'espera.

Rend.: 1,000 5,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,130 /R x 37,62000 = 4,89060

Subtotal: 4,89060 4,89060

COST DIRECTE 4,89060

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24453

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,13513

P-20 F2RA73Z0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts, inclòs especials no perillosos,
procedents de construcció o demolició, inclòs cànon
d'abocament.

Rend.: 1,000 24,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7581 t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats
no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,100      x 117,09000 = 11,70900

B2RA75A1 t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats
no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,100      x 117,09000 = 11,70900

Subtotal: 23,41800 23,41800

COST DIRECTE 23,41800

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,17090

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,58890

P-21 F2RA7LZZ m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, de terra inerts procedents d'excavació.

Rend.: 1,000 3,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7ZZ1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, de terra inerts procedents d'excavació.

1,000      x 3,50000 = 3,50000

Subtotal: 3,50000 3,50000

COST DIRECTE 3,50000

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,67500

P-22 F31521G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I,
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 89,52 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 24,72000 = 6,18000

Subtotal: 6,18000 6,18000

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 71,80000 = 78,98000

Subtotal: 78,98000 78,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09270

COST DIRECTE 85,25270

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,26264

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,51534

P-23 F6A1ST20 m Tanca reixat de simple torsió de 1m d'alltura. Feta amb
tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat,
de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals
de tub galvanitzat de diàmetre 80x4 mm col·locats cada
1,5 m. Tots els elements metàl·lics executats amb acer
BS 355 galvanitzat en calent, amb una dotació mínima
de 275 gr/m2 de zenc, realitzada a taller sobre element
acabat, tant per dins com per fora.

Rend.: 1,000 16,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 29,60000 = 4,44000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 30,59000 = 4,58850

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 26,28000 = 3,94200

Subtotal: 12,97050 12,97050

Materials

B0A216SG m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de
50 mm de pas de malla i de D 2,7 mm

1,000      x 2,22000 = 2,22000

B6AZ3134 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50
mm i d'alçària 2,35 m

0,067      x 10,22000 = 0,68474

Subtotal: 2,90474 2,90474

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19456

COST DIRECTE 16,06980

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,80349

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,87329

P-24 F6A1ST28 m Subministrament i muntatge de barana per a protecció
definitiva de plantacions, sense travesser, d'acer
inoxidable 1.4301(aisi 304) segons une-en 10088-1, de
30cm d'alçada, amb passamà de tub de 28 mm de
diàmetre i 2mm de gruix i 2 muntants de pletina,
col.locada amb ancoratge i fonaments de formigó de 30
cm d'alçada i 15 cm de diàmetre, tot segons projecte i
indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 93,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 26,28000 = 3,94200

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 30,59000 = 4,58850
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Subtotal: 8,53050 8,53050

Materials

B6AZ31550 m Subministrament i muntatge de barana per a protecció
definitiva de plantacions, sense travesser, d'acer
inoxidable 1.4301(aisi 304) segons une-en 10088-1, de
30cm d'alçada, amb passamà de tub de 28 mm de
diàmetre i 2mm de gruix i 2 muntants de pletina,
col.locada amb ancoratge i fonaments de formigó de 30
cm d'alçada i 15 cm de diàmetre, tot segons projecte i
indicacions de la DF.

1,000      x 75,00000 = 75,00000

B064300B 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

0,080      x 71,80000 = 5,74400

Subtotal: 80,74400 80,74400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12796

COST DIRECTE 89,40246

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,47012

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,87258

P-25 F7B451ZZ m2 Subministrament i col·locació de malla anti herbes. Rend.: 1,000 4,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 29,60000 = 1,18400

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 26,28000 = 0,52560

Subtotal: 1,70960 1,70960

Materials

B7B151K0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 350 a 400 g/m2

1,100      x 1,97000 = 2,16700

Subtotal: 2,16700 2,16700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02564

COST DIRECTE 3,90224

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19511

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,09736

P-26 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 29,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 24,72000 = 1,23600

Subtotal: 1,23600 1,23600

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 69,71000 = 2,43985

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 77,13000 = 3,08520

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 49,63000 = 1,24075

Subtotal: 6,76580 6,76580

Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 17,57000 = 20,20550
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B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,75000 = 0,08750

Subtotal: 20,29300 20,29300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01854

COST DIRECTE 28,31334

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,41567

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,72901

P-27 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

Rend.: 1,000 96,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 29,60000 = 4,44000

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 24,72000 = 11,12400

Subtotal: 15,56400 15,56400

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,89000 = 0,73350

Subtotal: 0,73350 0,73350

Materials

B064300B 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 71,80000 = 75,39000

Subtotal: 75,39000 75,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23346

COST DIRECTE 91,92096

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,59605

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,51701

P-28 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i
200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió

Rend.: 1,000 44,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 29,60000 = 4,44000

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 24,72000 = 3,70800

Subtotal: 8,14800 8,14800

Materials

B96AUG10 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

1,050      x 29,26000 = 30,72300

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

0,045      x 68,75000 = 3,09375

Subtotal: 33,81675 33,81675
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12222

COST DIRECTE 42,08697

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,10435

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,19132

P-29 F9F161Z3 m2 Paviment semi-permeable de peça prefabricada de
formigó, de forma rectangular de 10x30 cm i 10 cm de
gruix, color CENIZA, de BREINCO o equivalent, amb
separadors tipus GETAC, tot segons DT i indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 63,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 24,72000 = 18,54000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,750 /R x 29,60000 = 22,20000

Subtotal: 40,74000 40,74000

Materials

B9F161ZZ u Separador biodegradable tipus GETAC 6,000      x 0,32000 = 1,92000

B9F161Z0 m2 Paviment de peça prefabricada de formigó, de forma
rectangular de 10x30 cm i 10 cm de gruix, color CENIZA,
de BREINCO o equivalent.

0,700      x 23,90000 = 16,73000

Subtotal: 18,65000 18,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,61110

COST DIRECTE 60,00110

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,00006

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,00116

P-30 F9F161Z4 m2 Paviment continu de peça prefabricada de formigó, de
forma rectangular de 10x30 cm i 10 cm de gruix, color
CENIZA, de BREINCO o equivalent, col·locada sobre
3cm de sorra, tot segons DT i indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 69,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 24,72000 = 18,54000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,750 /R x 29,60000 = 22,20000

Subtotal: 40,74000 40,74000

Materials

B031U210 m3 Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila 0,050      x 13,47000 = 0,67350

B9F161Z0 m2 Paviment de peça prefabricada de formigó, de forma
rectangular de 10x30 cm i 10 cm de gruix, color CENIZA,
de BREINCO o equivalent.

1,020      x 23,90000 = 24,37800

Subtotal: 25,05150 25,05150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,61110

COST DIRECTE 66,40260

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,32013

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,72273
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P-31 F9F161Z5 m2 Reposició de paviment de lloses iguals a les existents,
seguint el mateix especejament, mides, gruix i color,
col·locades amb morter i rejuntades.

Rend.: 1,000 87,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,750 /R x 29,60000 = 22,20000

A0140000 h Manobre 0,325 /R x 24,72000 = 8,03400

Subtotal: 30,23400 30,23400

Materials

B9F1610Z m2 Lloses iguals a les existents 1,020      x 48,00000 = 48,96000

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

0,0031      x 117,94000 = 0,36561

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,75000 = 0,01750

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,025      x 148,01733 = 3,70043

Subtotal: 53,04354 53,04354

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45351

COST DIRECTE 83,73105

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,18655

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,91760

P-32 FD5AEL01 m Subministrament i col·locació de sistema de drenatge
format per caixa drenant tipus dipòsit modular Atlantis de
la casa Suds o equivalent constituït per 1 mòdul doble
per metre lineal, de 400x880x685 fabricats en polipropilè
d'un 90% de porositat, 239l/mòdul i 20 T/m2 de
resistència, tot col·locat i provat; embolcall amb làmina
geotextil permeable, teixit no teixit 100% polipropilè de
140 g/m2 i posterior reblert de rasa, amb mitjans
manuals, amb gravilla rentada i cribada de granulometria
10-20mm. Tot el conjunt embolcallat amb làmina
geotextil permeable, teixit no teixit 100% polipropilè de
140 g/m2. Tot muntat segons prescripcions del fabricant.

Rend.: 0,386 104,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 29,60000 = 30,67358

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 24,72000 = 25,61658

Subtotal: 56,29016 56,29016

Materials

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per
a drens

0,500      x 20,05000 = 10,02500

BDDZX001 u Dipòsit modular Atlantis constituït per mòduls dobles de
400x880x685 fabricats en polipropilè d'un 90% de
porositat, 239l/mòdul i 20 T/m2 de resistència, tot
col·locat i provat.

1,000      x 29,50000 = 29,50000

B7B1X001 m2 Làmina geotextil permeable, teixit no teixit 100%
polipropilè de 140g/m2

2,500      x 1,03000 = 2,57500

Subtotal: 42,10000 42,10000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,84435

COST DIRECTE 99,23451

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,96173

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,19624

P-33 FD5J52ZE u Subministrament i col·locació d'embornal sifònic DELTA
SF-570 de Benito o equivalent, classe C250, amb
adaptador de sortida per a connexió al clavegueram,
totalment instal·lat segons DF.

Rend.: 1,000 224,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 29,60000 = 8,88000

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 24,72000 = 7,41600

Subtotal: 16,29600 16,29600

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,099      x 71,80000 = 7,10820

B0111000 m3 Aigua 0,003      x 1,75000 = 0,00525

BD5E19ZZ u Embornal sifònic DELTA SF-570 de Benito o equivalent,
classe C2-50, amb adaptador de sortida per a connexió
al clavegueram

1,000      x 190,00000 = 190,00000

Subtotal: 197,11345 197,11345

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24444

COST DIRECTE 213,65389

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,68269

COST EXECUCIÓ MATERIAL 224,33658

P-34 FD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315
mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 24,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,210 /R x 30,59000 = 6,42390

A013M000 h Ajudant muntador 0,210 /R x 26,28000 = 5,51880

Subtotal: 11,94270 11,94270

Materials

BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

1,020      x 10,98000 = 11,19960

Subtotal: 11,19960 11,19960
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17914

COST DIRECTE 23,32144

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,16607

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,48751

P-35 FDDU6VD3 u Bastiment i tapa per pou de registre de fosa dúctil tipus
SOLO 7SC de NORINCO o equivalent, classe D400 per
a trànsit intens, no ventilada, amb tancament
antirrobatori, amb les inscripcions ''CLAVEGUERAM'',
Ajuntament de Cornellà i escut municipal. Totalment
instal.lada. El bastiment es fixarà a la solera amb 8
cargols d'acer inoxidables i de mètrica 12 mm amb
HIT150 de la casa Hilti o equivalent.

Rend.: 1,000 452,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 29,60000 = 12,13600

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 24,72000 = 10,13520

Subtotal: 22,27120 22,27120

Materials

B0A6TA98 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i
femella d'acer inoxidable

8,000      x 6,79000 = 54,32000

BDDZ6VD1 u Bastiment i tapa per pou de registre de fosa dúctil tipus
SOLO 7SC de NORINCO o equivalent, classe D400 per
a trànsit intens, no ventilada, amb tancament
antirrobatori, amb les inscripcions ''CLAVEGUERAM'',
Ajuntament de Cornellà i escut municipal.

1,000      x 352,90000 = 352,90000

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,034      x 24,55000 = 0,83470

Subtotal: 408,05470 408,05470

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33407

COST DIRECTE 430,65997

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 21,53300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 452,19297

P-36 FDDZUSTW u Inspecció del clavegueram amb càmera de les obres
executades

Rend.: 1,000 1.102,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BD7FZCOL dia Jornada d'inspecció amb càmera del col·lector 1,500      x 700,00000 = 1.050,00000

Subtotal: 1.050,00000 1.050,00000

COST DIRECTE 1.050,00000

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 52,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.102,50000

P-37 FDDZUSZW u Connexió a col·lector, inclòs peces especials (clips,
colzes...), tot segons especificacions de la DF i dels
tècnics municipals.

Rend.: 1,000 188,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013N000 h Ajudant obra pública 1,000 /R x 26,28000 = 26,28000
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A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,60000 = 29,60000

Subtotal: 55,88000 55,88000

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,200 /R x 17,89000 = 3,57800

Subtotal: 3,57800 3,57800

Materials

B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components, per a ús estructural

0,300      x 16,21000 = 4,86300

BDGZYHD0 u Peça clip elastomèric de PVC per a connectar
clavegueró de diàmetre 250 mm, a un col·lector de
diàmetre 600 mm

1,000      x 114,33000 = 114,33000

Subtotal: 119,19300 119,19300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,83820

COST DIRECTE 179,48920

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,97446

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,46366

P-38 FDG513Z7 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa,
fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

Rend.: 1,000 5,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 29,60000 = 0,29600

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 24,72000 = 0,49440

Subtotal: 0,79040 0,79040

Materials

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per
a canalitzacions soterrades

2,100      x 1,96000 = 4,11600

BDGZP900 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors
de canalitzacions de serveis de 90 mm de diàmetre
nominal

1,010      x 0,26000 = 0,26260

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

1,020      x 0,16000 = 0,16320

Subtotal: 4,54180 4,54180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01186

COST DIRECTE 5,34406

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,61126

P-39 FDG5233Z m Canalització amb tres tubs de polietilè de 75 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment
de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

Rend.: 1,000 15,72 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 24,72000 = 0,74160

A0121000 h Oficial 1a 0,015 /R x 29,60000 = 0,44400

Subtotal: 1,18560 1,18560

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1188      x 71,80000 = 8,52984

BDGZP900 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors
de canalitzacions de serveis de 90 mm de diàmetre
nominal

3,030      x 0,26000 = 0,78780

BG22THZZ m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per
a canalitzacions soterrades

3,300      x 1,20000 = 3,96000

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

3,060      x 0,16000 = 0,48960

Subtotal: 13,76724 13,76724

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01778

COST DIRECTE 14,97062

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,74853

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,71916

P-40 FDG523RZ u Connexió al fanal, tot segons indicacions de la DF. Rend.: 1,000 189,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R x 29,60000 = 177,60000

Subtotal: 177,60000 177,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,66400

COST DIRECTE 180,26400

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,01320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 189,27720

P-41 FDG523UZ u Connexió al quadre de fibra de l'Ajuntament, tot segons
indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 315,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 10,000 /R x 29,60000 = 296,00000

Subtotal: 296,00000 296,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,44000

COST DIRECTE 300,44000

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,02200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 315,46200
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P-42 FDG5U3Z2 m Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de
125 mm de diàmetre nominal, de doble capa.

Rend.: 1,000 4,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,020 /R x 29,60000 = 0,59200

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 24,72000 = 0,49440

Subtotal: 1,08640 1,08640

Materials

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 125 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

1,050      x 3,23000 = 3,39150

Subtotal: 3,39150 3,39150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01630

COST DIRECTE 4,49420

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22471

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,71891

P-43 FDK254FZ m Formació de ´´U´´ de formigó HM20, de 84mmd e
profunidatat i 40mm d'ample per muntatge del perfil
d'alumini del punt de llum LED encastat, amb parets de
10cm, encofrat i desencofrat, amb solera de 10cm amb
punts de drenatge per a sortida de l'aigua, sobre llit de
sorra, inclòs el segellat del perfil d'alumini amb el calaix
de formigó.

Rend.: 1,000 103,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 24,72000 = 37,08000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,500 /R x 29,60000 = 44,40000

Subtotal: 81,48000 81,48000

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,100      x 71,80000 = 7,18000

B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 2,81000 = 0,28100

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

0,540      x 13,62000 = 7,35480

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0122      x 18,99000 = 0,23168

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,39000 = 0,78000

Subtotal: 15,82748 15,82748

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,22220

COST DIRECTE 98,52968

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,92648

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,45616

P-44 FDK282CZ u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x50 cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa

Rend.: 1,000 105,55 €
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excavació

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 29,60000 = 59,20000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 24,72000 = 24,72000

Subtotal: 83,92000 83,92000

Materials

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,0519      x 84,93060 = 4,40790

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

47,9955      x 0,22000 = 10,55901

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

0,0032      x 117,94000 = 0,37741

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,75000 = 0,00175

Subtotal: 15,34607 15,34607

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,25880

COST DIRECTE 100,52487

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,02624

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,55111

P-45 FDK2UR16 u Pericó de 60x60x60 cm lliures interiors, format per parets
de maó calat de 15 cm de gruix totalment arrebossades
amb morter 1:3, sobre base drenant de 20 cm de grava
de 15 mm de diàmetre. Inclou l'excavació amb mitjans
mecànics o manuals, passatubs, tapa de fosa dúctil de
60x60 cm de resistència C-250 i qualsevol material o mà
d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment
acabada.

Rend.: 1,000 285,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,600 /R x 29,60000 = 47,36000

A0140000 h Manobre 1,600 /R x 24,72000 = 39,55200

Subtotal: 86,91200 86,91200

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,600      x 71,80000 = 43,08000

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,150      x 148,01733 = 22,20260

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria
I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

80,000      x 0,21000 = 16,80000

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,130      x 21,37000 = 2,77810

BDKZ3171 u Bastiment i tapa de fosa dúctil de 60x60 cm de pas lliure,
C-250

1,000      x 99,20000 = 99,20000

Subtotal: 184,06070 184,06070
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,30368

COST DIRECTE 272,27638

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,61382

COST EXECUCIÓ MATERIAL 285,89020

P-46 FDK3UR40 u Pericó de 120*60*60 cm de mides interiors, model de la
companyia d'aigües, sobre base drenant de graves,
lliscada i impermeabilitzada. inclou tubs passamurs de
100 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb
tirador ocultable

Rend.: 1,000 257,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,600 /R x 29,60000 = 47,36000

A0140000 h Manobre 1,600 /R x 24,72000 = 39,55200

Subtotal: 86,91200 86,91200

Materials

BDKZU120 u Bastiment i tapa metàl·lica per a pericó de serveis
158x68 cm amb tirador ocultable i potes d'ancoratge

1,000      x 53,69000 = 53,69000

BG22RJ10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per
a canalitzacions soterrades

0,400      x 2,29000 = 0,91600

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,300      x 148,01733 = 44,40520

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,260      x 21,37000 = 5,55620

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,450      x 71,80000 = 32,31000

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria
I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

98,000      x 0,21000 = 20,58000

Subtotal: 157,45740 157,45740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,30368

COST DIRECTE 245,67308

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,28365

COST EXECUCIÓ MATERIAL 257,95673

P-47 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 64,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 24,72000 = 8,65200

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 29,60000 = 10,36000

Subtotal: 19,01200 19,01200

Materials

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 41,54000 = 41,54000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0032      x 39,98000 = 0,12794
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Subtotal: 41,66794 41,66794

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28518

COST DIRECTE 60,96512

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,04826

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,01338

P-48 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 16,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 30,59000 = 6,11800

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 26,28000 = 5,25600

Subtotal: 11,37400 11,37400

Materials

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,07000 = 0,07000

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 10,65000 = 3,19500

BFB18400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,13000 = 1,15260

Subtotal: 4,41760 4,41760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17061

COST DIRECTE 15,96221

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,79811

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,76032

P-49 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 8,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 30,59000 = 2,44720

A013M000 h Ajudant muntador 0,080 /R x 26,28000 = 2,10240

Subtotal: 4,54960 4,54960

Materials

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 5,56000 = 1,66800

BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,16000 = 0,16000

BFB27400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,31000 = 1,33620
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Subtotal: 3,16420 3,16420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06824

COST DIRECTE 7,78204

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,38910

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,17115

P-50 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1
kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE
21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura
de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 3,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 30,59000 = 1,22360

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 26,24000 = 1,04960

Subtotal: 2,27320 2,27320

Materials

BG31H550 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1
kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE
21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura
de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,020      x 1,29000 = 1,31580

Subtotal: 1,31580 1,31580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03410

COST DIRECTE 3,62310

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18115

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,80425

P-51 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 9,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 26,24000 = 3,93600

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 30,59000 = 3,05900

Subtotal: 6,99500 6,99500

Materials

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,47000 = 1,49940

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure
nus

1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 1,87940 1,87940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10493

COST DIRECTE 8,97933

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,44897

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,42829
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P-52 FGD2322D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa),
de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

Rend.: 1,000 66,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,166 /R x 26,24000 = 4,35584

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,166 /R x 30,59000 = 5,07794

Subtotal: 9,43378 9,43378

Materials

BGD23220 u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa),
de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix

1,000      x 48,91000 = 48,91000

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de
connexió a terra

1,000      x 4,51000 = 4,51000

Subtotal: 53,42000 53,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14151

COST DIRECTE 62,99529

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,14976

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,14505

P-53 FHM11F2Z u Desmuntatge, desconnexió i nova col·locació de
columna d'enllumenat existent, inclòs nou dau de formigó
i perns, totalment muntada i connectada, inclòs enderroc
de la fonamentació existent i càrrega sobre camió o
contenidor de la runa.

Rend.: 1,000 150,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 25,56000 = 3,83400

A013H000 h Ajudant electricista 0,600 /R x 26,24000 = 15,74400

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,600 /R x 30,59000 = 18,35400

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 24,72000 = 6,18000

Subtotal: 44,11200 44,11200

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,316 /R x 45,39000 = 14,34324

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 17,89000 = 2,68350

Subtotal: 17,02674 17,02674

Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,512      x 69,68000 = 35,67616

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 45,62000 = 45,62000

Subtotal: 81,29616 81,29616

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,66168

COST DIRECTE 143,09658

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,15483

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,25141
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P-54 FHM11FAZ u Desconnexió de punt de llum existent i nova connexió de
la nova línia.

Rend.: 1,000 36,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,600 /R x 26,24000 = 15,74400

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,600 /R x 30,59000 = 18,35400

Subtotal: 34,09800 34,09800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51147

COST DIRECTE 34,60947

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,73047

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,33994

P-55 FHM11FZ2 u Subministrament i col·locació de columna amb doble
braç, model a triar per la DF, amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó

Rend.: 1,000 849,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,316 /R x 26,24000 = 8,29184

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 24,72000 = 6,18000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,316 /R x 30,59000 = 9,66644

Subtotal: 24,13828 24,13828

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,316 /R x 45,39000 = 14,34324

Subtotal: 14,34324 14,34324

Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 45,62000 = 45,62000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,512      x 69,68000 = 35,67616

BHM11F2Z u Columna amb doble braç, model a triar per la DF, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

1,000      x 689,00000 = 689,00000

Subtotal: 770,29616 770,29616

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36207

COST DIRECTE 809,13975

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 40,45699

COST EXECUCIÓ MATERIAL 849,59674

P-56 FHM11FZ8 u Subministrament i col·locació de columna amb un braç,
model a triar per la DF, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 635,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,316 /R x 30,59000 = 9,66644

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 24,72000 = 6,18000

A013H000 h Ajudant electricista 0,316 /R x 26,24000 = 8,29184

Subtotal: 24,13828 24,13828
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Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,316 /R x 45,39000 = 14,34324

Subtotal: 14,34324 14,34324

Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,512      x 69,68000 = 35,67616

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 45,62000 = 45,62000

BHM11FRR u Columna amb un braç, model a triar per la DF, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

1,000      x 485,00000 = 485,00000

Subtotal: 566,29616 566,29616

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36207

COST DIRECTE 605,13975

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 30,25699

COST EXECUCIÓ MATERIAL 635,39674

P-57 FHM11FZW u Medicions lumíniques de l'àmbit de projecte segons
normativa vigent UNE- EN - 13201 realitzades per
laboratori homologat.

Rend.: 1,000 750,00 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-58 FHQLYBZ1 m Subministrament i instal·lació de LED, en tires de 1,00 i
0,5m, tipus ILUMMARK
ILMARK12-RGB-24-DMX512(CNS) de SCHREDER
SOCELEC o equivalent, completament muntat.

Rend.: 1,000 298,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 30,59000 = 15,29500

A013H000 h Ajudant electricista 0,500 /R x 26,24000 = 13,12000

Subtotal: 28,41500 28,41500

Materials

BHQL7BZ1 m LED, en tires de 1,00 i 0,5m, tipus ILUMMARK
ILMARK12-RGB-24-DMX512(CNS) de SCHREDER
SOCELEC o equivalent

1,000      x 255,00000 = 255,00000

Subtotal: 255,00000 255,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42623

COST DIRECTE 283,84123

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,19206

COST EXECUCIÓ MATERIAL 298,03329

P-59 FHQLYBZ2 u Subministrament i instal·lació de connector
mascle/femella per a tira de LED tipus ILUMMARK de
SCHREDER SOCELEC o equivalent, completament
muntat.

Rend.: 1,000 14,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 30,59000 = 3,05900

Subtotal: 3,05900 3,05900

Materials
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BHQL7BZ2 u Connector mascle/femella per a tira de LED tipus
ILUMMARK de SCHREDER SOCELEC o equivalent.

1,000      x 11,00000 = 11,00000

Subtotal: 11,00000 11,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04589

COST DIRECTE 14,10489

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,70524

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,81013

P-60 FHQLYBZ5 u Subministrament i instal·lació de caixa driver MeanWell
HLG-150H-24 IP 67 i connector IP68 més connector
endcap, per a tira de LED tipus ILUMMARK de
SCHREDER SOCELEC o equivalent, completament
muntat.

Rend.: 1,000 220,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,800 /R x 30,59000 = 24,47200

Subtotal: 24,47200 24,47200

Materials

BHQL7CZ2 u Caixa MeanWell HLG-150H-24 IP 67 driver i connector
IP68 més connector endcap, per a tira de LED tipus
ILUMMARK de SCHREDER SOCELEC o equivalent

1,000      x 185,00000 = 185,00000

Subtotal: 185,00000 185,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36708

COST DIRECTE 209,83908

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,49195

COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,33103

P-61 FHQLYBZ7 u Subministrament i instal·lació de controlador Nicolaudie
DMX per a tira de LED tipus ILUMMARK de
SCHREDER SOCELEC o equivalent, completament
muntat.

Rend.: 1,000 1.428,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 30,59000 = 122,36000

A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 26,24000 = 104,96000

Subtotal: 227,32000 227,32000

Materials

BHQL7CZ7 u Controlador Nicolaudie DMX  per a tira de LED tipus
ILUMMARK de SCHREDER SOCELEC o equivalent

1,000      x 1.130,00000 = 1.130,00000

Subtotal: 1.130,00000 1.130,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,40980

COST DIRECTE 1.360,72980

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 68,03649

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.428,76629
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P-62 FHQLYBZA u Subministrament i instal·lació d'extensió de cable DC
(2pin IP67 mascle conn -2x1.5G, 3 metres - 2 pin IP67
connexió femella) per a tira LED tipus ILUMMARK de
SCHREDER SOCELEC o equivalent, completament
muntat.

Rend.: 1,000 22,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,080 /R x 26,24000 = 2,09920

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,080 /R x 30,59000 = 2,44720

Subtotal: 4,54640 4,54640

Materials

BHQLBZA u Extensió de cable DC (2pin IP67 mascle conn -2x1.5G, 3
metres - 2 pin IP67 connexió femella) per a tira LED tipus
ILUMMARK de SCHREDER SOCELEC o equivalent.

1,000      x 17,00000 = 17,00000

Subtotal: 17,00000 17,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06820

COST DIRECTE 21,61460

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,08073

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,69533

P-63 FHQLYBZX u Subministrament i instal·lació de cable DMX input cable
(stripped end-5core DMX, 3m -5pin IP67 connexió
fememlla) per a tira LED tipus ILUMMARK de
SCHREDER SOCELEC o equivalent, completament
muntat.

Rend.: 1,000 22,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,080 /R x 26,24000 = 2,09920

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,080 /R x 30,59000 = 2,44720

Subtotal: 4,54640 4,54640

Materials

BHQLBZX u Cable DMX input cable (stripped end-5core DMX, 3m
-5pin IP67 connexió fememlla) per a tira LED tipus
ILUMMARK de SCHREDER SOCELEC o equivalent.

1,000      x 17,00000 = 17,00000

Subtotal: 17,00000 17,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06820

COST DIRECTE 21,61460

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,08073

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,69533

P-64 FJM1UZZZ u Execució d'escomesa d'aigua i comptador de 2,5m3/h,
inclosos drets d'escomesa, tot segons compayia.

Rend.: 1,000 3.734,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 1,000 /R x 26,24000 = 26,24000

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 29,60000 = 29,60000

Subtotal: 55,84000 55,84000

Materials
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BJMIUZZZ u Escomesa d'aigua i comptador. 1,000      x 3.500,00000 = 3.500,00000

Subtotal: 3.500,00000 3.500,00000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,55840

COST DIRECTE 3.556,39840

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 177,81992

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.734,21832

P-65 FJM3UR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de les
canonades de degoteig, incloent pericó antivandàlic rodó
d'HDPE injectat en plàstic d'alta resistència, de
dimensions 32x24 cm i color verd, col·locat sobre graves

Rend.: 1,000 66,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 30,59000 = 30,59000

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 26,28000 = 13,14000

Subtotal: 43,73000 43,73000

Materials

BJSZU100 u Pericó antivandàlic de polietilè de 32x24,  i 26 cm
d'alçària, per a muntar sobre graves amb tancament de
seguretat

1,000      x 8,52000 = 8,52000

BJSZUR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de les
canonades de degoteig

1,000      x 10,41000 = 10,41000

Subtotal: 18,93000 18,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,65595

COST DIRECTE 63,31595

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,16580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,48175

P-66 FJS5UG2Z m Instal·lació en rasa de goters autocompensants tipus
Unitecline o equivalent, cabal de 2,3 l/h, sistema
Turbonet, amb separació entre goters de 0,5 m. Inclou
l'excavació de rases, part proporcional de tubs
secundaris (d'alimentació i col·lectors), connexió amb
collarins de presa i accessoris.

Rend.: 1,000 7,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,075 /R x 30,59000 = 2,29425

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 26,28000 = 2,62800

Subtotal: 4,92225 4,92225

Materials

BJS5U020 m Tub de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diàmetre
exterior, amb gotejadors termosoldats interiorment,
autocompensant i antisucció tipus Unitecline o
equivalent, per a un cabal de 3,5 l/h, amb una separació
entre gotejadors de 30 cm

1,300      x 1,26000 = 1,63800

BFYB2405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,100      x 0,04000 = 0,00400

BFWB2405 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,100      x 1,80000 = 0,18000
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BFB2430U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari,
de 20 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal segons UNE-EN 12201

0,100      x 0,29000 = 0,02900

Subtotal: 1,85100 1,85100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07383

COST DIRECTE 6,84708

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,34235

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,18944

P-67 FJS5UGZN m Instal·lació en junta verda de paviment mixt de goters
autocompensants tipus Unitecline o equivalent, cabal de
2,3 l/h, sistema Turbonet, amb separació entre goters de
0,3m, recobert amb funda ECO-WRAP de HUNTER o
equivalent. Inclou part proporcional de tubs secundaris
(d'alimentació i col·lectors), connexió amb collarins de
presa i accessoris.

Rend.: 1,000 5,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 30,59000 = 1,52950

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 26,28000 = 1,31400

Subtotal: 2,84350 2,84350

Materials

BJS5A7Z0 m ECO-WRAP de HUNTER 1,100      x 1,00000 = 1,10000

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

BJS51730 m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm

1,100      x 1,41000 = 1,55100

Subtotal: 2,67100 2,67100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04265

COST DIRECTE 5,55715

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27786

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,83501

P-68 FJSAU011 u Subministrament i instal·lació de programador
SAMCLABOX de 9V, equip autònom de dimensions
reduïdes 85x80x95mmm amb pila de 9Vdc. Equip estanc
amb grau IP68 instal·lat en pericó per a 4 sortides, amb
comunicació mitjançant radiofreqüència, activació
manual amb imant, electrònicament amb consola i
remota per Internet, incloent la configuració. Sistema
INFINITE.

Rend.: 1,000 788,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,800 /R x 30,59000 = 55,06200

A013M000 h Ajudant muntador 1,800 /R x 26,28000 = 47,30400

Subtotal: 102,36600 102,36600

Materials

BJSAU011 u Programador SAMCLABOX de 9V, equip autònom de
dimensions reduïdes 85x80x95mmm amb pila de 9Vdc.
Equip estanc amb grau IP68 instal·lat en pericó per a 4
sortides, amb  comunicació mitjançant radiofreqüència,
activació manual amb imant, electrònicament amb

1,000      x 646,00000 = 646,00000
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consola i remota per Internet, incloent la configuració.

Subtotal: 646,00000 646,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,55915

COST DIRECTE 750,92515

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 37,54626

COST EXECUCIÓ MATERIAL 788,47141

P-69 FJSAUE01 u Subministrament i instal·lació d'equip repetidor tipus
Samclabox o equivalent, de dimensions 85x80x95 mm,
alimentat mitjançant energia solar fotovoltaica, amb
comunicació amb la resta d'equips del sistema per
radiofreqüència, amb un IP68. SISTEMA INFINITE.

Rend.: 1,000 708,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 30,59000 = 61,18000

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 26,28000 = 52,56000

Subtotal: 113,74000 113,74000

Materials

BJSAUE01 u Equip repetidor tipus Samclabox o equivalent, de
dimensions 85x80x95 mm, alimentat mitjançant energia
solar fotovoltaica, amb comunicació amb la resta
d'equips del sistema per radiofreqüència

1,000      x 558,00000 = 558,00000

Subtotal: 558,00000 558,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,84350

COST DIRECTE 674,58350

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 33,72918

COST EXECUCIÓ MATERIAL 708,31268

P-70 FJSBB221HB9Z u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre,
de material metàl·lic, amb solenoide de 24 V ref.
IBV-101G-B de la serie Electrovàlvules de HUNTER o
equivalent, per a una pressió màxima de 16 bar, amb
regulador de cabal i de pressió, connectada a les xarxes
elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

Rend.: 1,000 211,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,750 /R x 30,59000 = 22,94250

Subtotal: 22,94250 22,94250

Materials

BJSBB220H u Electrovàlvula IBV, diàmetre 1´´, rosca femella, de
bronze sòlid, amb alimentació del solenoide de 24 VCA,
configuració en línia, tancament lent, possibilitat
d'arrencades manual mitjançant el solenoide, ref.
IBV-101G-B de la serie Electrovàlvules de HUNTER

1,000      x 175,10000 = 175,10000

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´

1,000      x 3,49000 = 3,49000

Subtotal: 178,59000 178,59000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34414

COST DIRECTE 201,87664

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,09383

COST EXECUCIÓ MATERIAL 211,97047

P-71 FPA9F1SS u Aplicació de les mesures, materials i equipaments de
prevenció en matèria de Seguretat i Salut a l'obra d'acord
amb el Pla de Seguretat i Salut aprovat.

Rend.: 1,000 2.600,00 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-72 FQ115VZ3 u Banc model MONTSENY d'ESCOFET o equivalent, de
300cm de llargària, amb respatller de fusta, cargols i
passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu
superior, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 1.020,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 24,72000 = 18,54000

A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 29,60000 = 22,20000

Subtotal: 40,74000 40,74000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,100 /R x 52,00000 = 5,20000

Subtotal: 5,20000 5,20000

Materials

BQ115ZB1 u Banc model MONTSENY d'ESCOFET o equivalent, de
300cm de llargària, amb respatller de fusta, cargols i
passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu
superior, col·locat amb fixacions mecàniques

1,000      x 925,00000 = 925,00000

Subtotal: 925,00000 925,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,01850

COST DIRECTE 971,95850

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 48,59793

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.020,55643

P-73 FQ11GCZ2 u Col·locació a nova ubicació d'equipament de correus
recuperat de l'obra, completament muntat.

Rend.: 1,000 105,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,800 /R x 24,72000 = 44,49600

A0121000 h Oficial 1a 1,800 /R x 29,60000 = 53,28000

Subtotal: 97,77600 97,77600

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,44440

COST DIRECTE 100,22040

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,01102

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,23142

P-74 FQ11GCZ3 u Col·locació a nova ubicació de tòtem publicitari recuperat
de l'obra, completament muntat.

Rend.: 1,000 146,15 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,500 /R x 29,60000 = 74,00000

A0140000 h Manobre 2,500 /R x 24,72000 = 61,80000

Subtotal: 135,80000 135,80000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,39500

COST DIRECTE 139,19500

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,95975

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,15475

P-75 FQ21BC6W u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer,
col·locada amb fixacions mecàniques, model PA600M de
Benito o equivalent.

Rend.: 1,000 83,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,280 /R x 24,72000 = 6,92160

A0121000 h Oficial 1a 0,280 /R x 29,60000 = 8,28800

Subtotal: 15,20960 15,20960

Materials

BQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer

1,000      x 63,68000 = 63,68000

Subtotal: 63,68000 63,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22814

COST DIRECTE 79,11774

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,95589

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,07363

P-76 FQAM11ZA u Subministrament i muntatge de pedals biosaludables de
HAPPYLUDIC o equivalent, de 520x440x220mm, amb
base de metall pintat al pols, plàstic reciclat i HPL, amb
pedals amb fre per a col·locar davant de banc existent,
inclòs elements de fixació i fonament, totalment muntat.

Rend.: 1,000 543,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 30,59000 = 61,18000

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 26,28000 = 52,56000

Subtotal: 113,74000 113,74000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,020 /R x 52,00000 = 1,04000

Subtotal: 1,04000 1,04000

Materials

BQAM22TA u Equipament de pedals biosaludables de HAPPYLUDIC o
equivalent, de 520x440x220mm,  amb base de metall
pintat al pols, plàstic reciclat i HPL, amb pedals amb fre
per a col·locar davant de banc existent, inclòs elements
de fixació al paviment

1,000      x 380,00000 = 380,00000

B064300B 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

0,300      x 71,80000 = 21,54000
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Subtotal: 401,54000 401,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,70610

COST DIRECTE 518,02610

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,90131

COST EXECUCIÓ MATERIAL 543,92741

P-77 FQAM11ZW u Subministrament i muntatge de seient de color blanc per
a taula d'escacs Prat d'ESCOFET o equivalent, a
aprovar per la DF, completament muntat i fixat.

Rend.: 1,000 476,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 30,59000 = 15,29500

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 26,28000 = 13,14000

Subtotal: 28,43500 28,43500

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,100 /R x 52,00000 = 5,20000

Subtotal: 5,20000 5,20000

Materials

B064300B 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

0,200      x 71,80000 = 14,36000

BQ1M11ZW u Seient per a taula d'escacs Prat o equivalent, a aprovar
per la DF

1,000      x 405,00000 = 405,00000

Subtotal: 419,36000 419,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42653

COST DIRECTE 453,42153

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,67108

COST EXECUCIÓ MATERIAL 476,09260

P-78 FQAM11ZZ u Subministrament i muntatge de taula d'escacs Prat
d'ESCOFET o equivalent, a aprovar per la DF,
completament muntada i fixada.

Rend.: 1,000 1.159,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 26,28000 = 26,28000

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 30,59000 = 30,59000

Subtotal: 56,87000 56,87000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,200 /R x 52,00000 = 10,40000

Subtotal: 10,40000 10,40000

Materials

BQ1M11ZZ u Taula d'escacs Prat o equivalent, a aprovar per la DF 1,000      x 1.007,00000 = 1.007,00000

B064300B 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

0,400      x 71,80000 = 28,72000

Subtotal: 1.035,72000 1.035,72000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,85305

COST DIRECTE 1.103,84305

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 55,19215

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.159,03520

P-79 FR3P2112 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

Rend.: 1,000 62,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,200 /R x 30,32000 = 6,06400

Subtotal: 6,06400 6,06400

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 58,26000 = 4,92297

Subtotal: 4,92297 4,92297

Materials

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

1,155      x 41,99000 = 48,49845

Subtotal: 48,49845 48,49845

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09096

COST DIRECTE 59,57638

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,97882

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,55520

P-80 FR3P215Z m3 Subministrament de terra vegetal de jardineria de
categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de
0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de
0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals a les juntes
del paviment mixt.

Rend.: 1,000 147,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 1,200 /R x 30,32000 = 36,38400

A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,200 /R x 34,17000 = 41,00400

Subtotal: 77,38800 77,38800

Materials

BR3P2150 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

1,111      x 55,94000 = 62,14934

Subtotal: 62,14934 62,14934

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,16082

COST DIRECTE 140,69816

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,03491

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,73307
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P-81 FR3P9182 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm,
subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

Rend.: 1,000 47,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,200 /R x 30,32000 = 6,06400

Subtotal: 6,06400 6,06400

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 58,26000 = 4,92297

Subtotal: 4,92297 4,92297

Materials

B0331800 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 18 mm 1,8375      x 18,46000 = 33,92025

Subtotal: 33,92025 33,92025

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09096

COST DIRECTE 44,99818

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,24991

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,24809

P-82 FR3PE412 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Rend.: 1,000 65,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 30,32000 = 7,88320

Subtotal: 7,88320 7,88320

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1099 /R x 58,26000 = 6,40277

Subtotal: 6,40277 6,40277

Materials

BR3PE410 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel 1,100      x 43,77000 = 48,14700

Subtotal: 48,14700 48,14700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11825

COST DIRECTE 62,55122

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,12756

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,67878

P-83 FR6BMV0N u Un (1) any de manteniment de la vegetació projectada, a
abonar al final de les obres d'acord amb la justificació
documentada del contracte de manteniment d'acord amb
el Pla aprovat per l'Ajuntament.

Rend.: 1,000 3.345,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 40,000 /R x 34,17000 = 1.366,80000

A013P000 h Ajudant jardiner 60,000 /R x 30,32000 = 1.819,20000

Subtotal: 3.186,00000 3.186,00000
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COST DIRECTE 3.186,00000

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 159,30000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.345,30000

P-84 FR6BU2P2 m2 Subministrament i plantació de TARDOR, amb
JUNIPERUS COMMUNIS i MUHLENBERGIA
CAPILLARIS, o equivalents aprovades per la DF, amb
una densitat de 4u/m2, tot segons plànol de plantació.
subministrades en contenidor de 5l de capacitat com a
mínim, inclós formació de clot de plantació de
0.3x0.3x0.3m, inclosos regs d'arrelament i totes les
tasques i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons documentació tècnica i
indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 62,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,300 /R x 34,17000 = 10,25100

A013P000 h Ajudant jardiner 0,300 /R x 30,32000 = 9,09600

Subtotal: 19,34700 19,34700

Materials

BR46A4ZZ u Juniperus communis h=100cm 4,000      x 10,12000 = 40,48000

Subtotal: 40,48000 40,48000

COST DIRECTE 59,82700

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,99135

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,81835

P-85 FR6BU2P3 m2 Subministrament i plantació d'HIVERN, amb RUSCUS
ACULEATUS i ERICA MULTIFLORA, o equivalents
aprovades per la DF, amb una densitat de 7-6u/m2, tot
segons plànol de plantació. subministrades en contenidor
de 5l de capacitat com a mínim, inclós formació de clot
de plantació de 0.3x0.3x0.3m, inclosos regs d'arrelament
i totes les tasques i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons documentació tècnica i
indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 75,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,300 /R x 34,17000 = 10,25100

A013P000 h Ajudant jardiner 0,300 /R x 30,32000 = 9,09600

Subtotal: 19,34700 19,34700

Materials

BR4H62A4 u Ruscus aculeatus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor
de 10 l

2,000      x 14,56000 = 29,12000

BR4CW841 u Erica multiflora en contenidor de 3 l 5,000      x 4,69000 = 23,45000

Subtotal: 52,57000 52,57000
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COST DIRECTE 71,91700

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,59585

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,51285

P-86 FR6BU2P4 m2 Subministrament i plantació d'ESTIU, amb ATRIPLEX
HALIMUS i PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA, o
equivalents aprovades per la DF, amb una densitat de
4u/m2, tot segons plànol de plantació. subministrades en
contenidor de 5l de capacitat com a mínim, inclós
formació de clot de plantació de 0.3x0.3x0.3m, inclosos
regs d'arrelament i totes les tasques i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
documentació tècnica i indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 54,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,300 /R x 30,32000 = 9,09600

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,300 /R x 34,17000 = 10,25100

Subtotal: 19,34700 19,34700

Materials

BR4G32ZZ u Perovskia atriplicifolia en contenidor de 3 l 4,000      x 8,20000 = 32,80000

Subtotal: 32,80000 32,80000

COST DIRECTE 52,14700

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,60735

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,75435

P-87 FR6BU2P5 m2 Subministrament i plantació de PRIMAVERA, amb
PISTACIA LENTISCUS i SENECIA CINERARIA, o
equivalents aprovades per la DF, amb una densitat de 4 i
9u/m2, tot segons plànol de plantació. subministrades en
contenidor de 5l de capacitat com a mínim, inclós
formació de clot de plantació de 0.3x0.3x0.3m, inclosos
regs d'arrelament i totes les tasques i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
documentació tècnica i indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 58,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,300 /R x 34,17000 = 10,25100

A013P000 h Ajudant jardiner 0,300 /R x 30,32000 = 9,09600

Subtotal: 19,34700 19,34700

Materials

BR4GJ834 u Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor
de 3 l

9,000      x 4,04000 = 36,36000

Subtotal: 36,36000 36,36000

COST DIRECTE 55,70700

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,78535

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,49235



Rambla Josep Anselm Clavè (entre carretera d´Esplugues i el carrer del Dr.Carulla).
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

P-88 FR6BU2P6 m2 Subministrament i plantació de PERIMETRAL, amb
DIETES GRANDIFLORA i CALAMINTHA NEPETA, o
equivalents aprovades per la DF, amb una densitat de
9u/m2, tot segons plànol de plantació. subministrades en
contenidor de 5l de capacitat com a mínim, inclós
formació de clot de plantació de 0.3x0.3x0.3m, inclosos
regs d'arrelament i totes les tasques i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
documentació tècnica i indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 50,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,250 /R x 30,32000 = 7,58000

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,250 /R x 34,17000 = 8,54250

Subtotal: 16,12250 16,12250

Materials

BR4GJ8ZZ u DIETES GRANDIFLORA de 15a 20cm d'alçària 9,000      x 3,50000 = 31,50000

Subtotal: 31,50000 31,50000

COST DIRECTE 47,62250

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,38113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,00363

P-89 FR7147ZK m2 Sembra manual a la junta verda de barreja de llavors
25% FESTUCA ARUNDINACEA FESNOVA, 23%
FESTUCA ARUNDINACEA TERRANO, 19% FESTUCA
ARUNDINACEA BIZEM, 11% LOLIUM PRENNE
RINOVO i 22% POA PRATENSIS PRAFIN, amb una
dosificació de 35g/m2, primer reg  i sega.

Rend.: 1,000 7,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,150 /R x 30,32000 = 4,54800

Subtotal: 4,54800 4,54800

Maquinària

CRH13030 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

0,100 /R x 25,06000 = 2,50600

Subtotal: 2,50600 2,50600

Materials

BR4U1K0Z kg Barreja de llavors 25% FESTUCA ARUNDINACEA
FESNOVA, 23% FESTUCA ARUNDINACEA TERRANO,
19% FESTUCA ARUNDINACEA BIZEM, 11% LOLIUM
PRENNE RINOVO i 22% POA PRATENSIS PRAFIN

0,035      x 12,50000 = 0,43750

Subtotal: 0,43750 0,43750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06822

COST DIRECTE 7,55972

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,37799

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,93771

P-90 FZX0QMFX u Connexionat de la nova instal·lació a instal·lació existent,
segons DT, completament acabat i tot inclòs.

Rend.: 1,000 596,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A012H000 h Oficial 1a electricista 10,000 /R x 30,59000 = 305,90000

A013H000 h Ajudant electricista 10,000 /R x 26,24000 = 262,40000

Subtotal: 568,30000 568,30000

COST DIRECTE 568,30000

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 28,41500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 596,71500

P-91 FZX0QMYX u Legalització de la línia d'enllumenat Rend.: 1,000 1.200,00 €

__________________________________________________________________________________________________________________
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CARRER DEL DOCTOR CARULLA

LLUMS A RETIRAR I RECOL·LOCAR                             2 u.

BICICLETERS A RECOL·LOCAR                                    3u.

TOTEM PUBLICITARI A RECOL·LOCAR                        1 u.

PAPERERS A RETIRAR                                                   2 u.

SENYALS TRÀNSIT A ELIMINAR                                    2 u.

BANCS A RETIRAR                                                          9 u.

MOBILIARI CORREOS A ELIMINAR                                1 u.

ESCOCELLS A RETIRAR                                                11 u.

CABINA TELEFÒNICA A RETIRAR                                  1 u.

PILONAS A RETIRAR                                                       20 u.

EMBORNAL A RETIRAR                                                   2 u.

LLAMBORDES A ENDERROCAR                                160 m2.

PEÇA ROIG A ENDERROCAR                                       82 m2.

PEÇA GRIS A ENDERROCAR                                      171 m2.
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CARRER DEL DOCTOR CARULLA

SUPERFíCIES PAVIMENTS

SUD                                                                              87 m2.

ESCORÇA DE PI                                                         26 m2.

PAVIMENT SEMI-PERMEABLE (PEÇA

PREFABRICADA FORMIGÓ AMB JUNTA VERDA)    235 m2.

EMBORNALS

XAPA METAL·LICA      (TOTAL)                                  215 ml.

         LÍMIT ESCOCELL                                               57 ml.

         LÍMIT SUD                                                           80 ml.

         LÍMIT PERIMETRE                                              77 ml,
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D3 - DETALL PAVIMENT JUNTA VERDA/SUD
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D1 - DETALL SUD
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8

D2 - ESCOCELL

17 11

20 16 11 1718194 5 3

2 13121

1212
1212

25

14

24

1. TERRENY NATURAL
2. TERRENY COMPACTAT AL 98% PM
3. BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL 20 CM
4. CAIXES CEL·LES ATLANTIS O SIMILAR (680X450X400mm) V= 5.87 m3
5. GRAVES RECICLADES S/F 15 / 20 mm
6. 50% TERRA VEGETAL AMB TEXTURA ARENOSA AMB UN 3% COM A MINIM
DE MATERIA ORGÀNICA
7. PEÇA RASEN-MOHR 100X3,5X4CM TIPUS BREINCO O SIMILAR
8. PEÇA VULCANO 30X10X10CM COLOR CENIZA TIPUS BREINCO O SIMILAR
9. GESPA
10. VEGETACIÓ SUD's PERIMETRE
11. VEGETACIÓ SUD's CENTRE
12. DAU DE FORMIGÓ HM20
13. VORADA DE  25CM DE XAPA D'ACER DE 0,8CM DE GRUIX
14. IL·LUMINACIÓ LED TIPUS SCHRÉDER ILUM MARK O SIMILAR
15. BASE DE FORMIGÓ HM20
16. TERRA VEGETAL ABONADA JUNTA VERDA
17. XARXA DE COCO
18. PERFIL PVC PER SEPARACIÓ DE MATERIALS SUPEREDGE 15CM O SIMILAR
19. GEOT'EXTIL GEOTESAN NT-15 125 gr/m3, e=1.6mm
20. ULL DE PERDIU
21. ESPAI DRENATGE LED
22. BASE ESCOCELLS ARBRES
23. REG JUNTA VERDA
24. TANCA PERIMETRAL PROTECCIÓ PARTERRES
25. TERRA VEGETAL ABONADA 20 CM DÀLT SUD's
NOTA 1: ES COL·LOCARAN POUS SOBREIXIDORS EN SUD ALTERNS
NOTA 2: PELS ARBRES EXISTENTS SITUATS ALS SUDS PREVEUEN POUS DE TERRA

NOTA 1: ES COL·LOCARAN POUS
SOBREIXIDORS EN SUD ALTERNS

NOTA 2: PELS ARBRES EXISTENTS SITUATS
ALS SUDS PREVEUEN POUS DE TERRA
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D4
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NOTA 1: ES COL·LOCARAN POUS
SOBREIXIDORS EN SUD ALTERNS

NOTA 2: PELS ARBRES EXISTENTS SITUATS
ALS SUDS PREVEUEN POUS DE TERRA

DETALL ESPECEJAMENT PAVIMENTS

A- ESPECEJAMENT 1-1 C - ESPECEJAMENT 3-1

0
,
1

0

0
,
0

7

0
,
1

0

0
,
0

7

0
,
1

0

0,30

0
,
1

0

D4 - DETALL IL·LUMINACIÓ LED
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SUPERFíCIES PAVIMENTS
2,64

3

1. TERRENY NATURAL
2. TERRENY COMPACTAT AL 98% PM
3. BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL 20 CM
4. CAIXES CEL·LES ATLANTIS O SIMILAR (680X450X400mm) V= 5.87 m3
5. GRAVES RECICLADES S/F 15 / 20 mm
6. 50% TERRA VEGETAL AMB TEXTURA ARENOSA AMB UN 3% COM A MINIM
DE MATERIA ORGÀNICA
7. PEÇA RASEN-MOHR 100X3,5X4CM TIPUS BREINCO O SIMILAR
8. PEÇA VULCANO 30X10X10CM COLOR CENIZA TIPUS BREINCO O SIMILAR
9. GESPA
10. VEGETACIÓ SUD's PERIMETRE
11. VEGETACIÓ SUD's CENTRE
12. DAU DE FORMIGÓ HM20
13. VORADA DE  25CM DE XAPA D'ACER DE 0,8CM DE GRUIX
14. IL·LUMINACIÓ LED TIPUS SCHRÉDER ILUM MARK O SIMILAR
15. BASE DE FORMIGÓ HM20
16. TERRA VEGETAL ABONADA JUNTA VERDA
17. XARXA DE COCO
18. PERFIL PVC PER SEPARACIÓ DE MATERIALS SUPEREDGE 15CM O SIMILAR
19. GEOT'EXTIL GEOTESAN NT-15 125 gr/m3, e=1.6mm
20. ULL DE PERDIU
21. ESPAI DRENATGE LED
22. BASE ESCOCELLS ARBRES
23. REG JUNTA VERDA
24. TANCA PERIMETRAL PROTECCIÓ PARTERRES
25. TERRA VEGETAL ABONADA 20 CM DÀLT SUD's
NOTA 1: ES COL·LOCARAN POUS SOBREIXIDORS EN SUD ALTERNS
NOTA 2: PELS ARBRES EXISTENTS SITUATS ALS SUDS PREVEUEN POUS DE TERRA
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CARRER DEL DOCTOR CARULLA
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XARXA EXISTENT

TUB D300 PEAD NOVA CONNEXIÓ EMBORNAL

POU DE REGISTRE EXISTENT

(adequació a nou paviment)

NOU EMBORNAL TIPUS DELTA SF570 de

BENITO-URBAN o equivalent
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LLUM EXISTENT

LLUM RECOL·LOCAT                                        2 u.

LED SITUAT AL TERRA 0,5m TIPUS ILUM MARK O SIMILAR    24 u.

LED SITUAT AL TERRA 1m  TIPUS ILUM MARKO SIMILAR      57 u.
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CANALITZACIÓ AMB 2 TUBULARS Ø90

RASA SOTA VORERA

Esc.: 1/10 (cotes en cm)

CANALITZACIÓ AMB 2 TUBULARS Ø110

RASA SOTA CALÇADA

Esc.: 1/10 (cotes en cm)

ARQUETA 60x60cm. SECCIÓ

Esc.: 1/10 (cotes en cm)

NORINCO

EN124 B125

PRESSA A TERRA

Esc.: 1/10 (cotes en cm)

CONDUCTOR DE COURE NU

35mm² o 16mm² VERD-GROC

SOLDADURA

CADWELD o BRIDA

veure detall placa

PLACA. PLANTA PLACA. LATERAL

SECCIÓ ANCORATGE FONAMENT

Esc.: 1/10 (cotes en cm)

TAPA TIPUS 60x60cm

Esc.: 1/10 (cotes en mm)

PLANTA

SECCIÓ

SECCIÓ

ENLLUMENAT

compactació mecànica

compactació manual

cinta senyalitzadora

2Ø90 PEAD

corrugat exterior, llis interior

sota vorera amb sorra

a la resta amb formigó HM-20

cable nu de coure de 35mm

nivell inferior

de paviment

compactació mecànica

compactació manual

cinta senyalitzadora

2Ø110 PEAD

corrugat exterior, llis interior

formigó HM-20/P/20

cable nu de coure de 35mm

nivell inferior

de paviment

   alçada            h              AxA             perns

 columna        (cm)           (cm)

     12m            100          80x80        4x21x800

TIRA LED ENCASTADA A TERRA TIPUS IMUM MARR O EQUIVALENT
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xarxa primària P.E. Ø50mm 10atm alta densitat alimentària (reg)

pericó 60x40x40cm i comptador Q=2.5m³/h

xarxa secundària P.E Ø40mm 10atm baixa densitat alimentària reg degoters

xarxa degotadors inserits cada 50 cm de 2,0  l/h P.E. Ø16 mm 4atm.

auto-compensat (reg arbustiva parterre)

xarxa degotadors inserits cada 30 cm de 2,0  l/h P.E. Ø16 mm 4atm.

auto-compensat-recoberts amb geotèxtil (reg paviment amb gespa)

pericó 60x60cm registre o derivació

· D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8: electrovàlvula de 1,1/2" amb filtre de 300

micres i reductor de pressió de 10 a 0,5atm. (reg degoteig parterre)

pericó amb desguàs, vàlvula de descàrrega o drenatge  automàtica de 1"

amb vàlvula racord pla manual de 1,1/2" per rentatge

vàlvul tipus ventosa
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EN124

PARCS I JARDINS REGS

B125

planta

secció longitudinal

secció transversal

TAPA i MARC QUADRAT B-125

esc.: 1/10 (cotes en cm)

ESQUEMA MULTIFILAR TIPUS REG

Esc.: s/e

clau de pas

comptador

clau de pas abonat

filtre

programador SAMCLA a piles

(capacitat max. 3 sectors)

DEGOTEIG

vàlvula de rentat

(punt baix)

D2

D3

DEGOTEIG

vàlvula de ventosa

(punt alt)

D1

filtre

reductor de pressió

DEGOTEIG

vàlvula de rentat

(punt baix)

filtre

programador SAMCLA a piles

(capacitat max. 3 sectors)

vàlvula de rentat

(punt baix)

D5

D7

DEGOTEIG

vàlvula de ventosa

(punt alt)

D4

DEGOTEIG

vàlvula de rentat

(punt baix)

D6

vàlvula de rentat

(punt baix)

1 643 2

DETALL PAVIMENT MIXT

esc.: 1/10

1. PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ

2. SEPARADORS DE FUSTA BIODEGRADABLE TIPUS

GETAC

3. JUNTES DE GRUIX VARIABLE DE TERRA VEGETAL

i GESPA

4. REG AMB TECHLINE Ø16mm EMBOLCALLAT AMB

GEOTÈXTIL

5. BASE DE TOT-U e=25 cm COMPACTADA AL 98%

P.M.

6. BASE DE SORRA
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E2

E1

T1

H1

E1

E2

P3H2

T1

P3H1

P2

T2

P2

T2

H2

TARDOR

T2 - Muhlenbergia Capillaris        4,3 m2

Floració: Setembre, Novembre

H: 0,5-2m

4ut/m2

HIVERN

H1 - Ruscus Aculeatus                5,8 m2

Floració: Febrer - Abril

H: 0,3-0,8m

7ut/m2

H2 - Erica Multiflora                      5,6 m2

Floració: Tardor, hivern

H: 0,5 - 2m

6ut/m2

ESTIU

E1 - Atriplex  Halimus                    4,3 m2

Floració: Juny - Octubre

H: 1-2m

4ut/m2

E2 - Perovskia atriplicifolia           9,1 m2

Floració: Juliol - Novembre

H: 1,5m

4ut/m2

PRIMAVERA

P1 - Pistacia Lentiscus                  6,3 m2

Floració: Març - Maig

H: 1-5m

3ut/m2

P2 - Senecio Cineraria                   4,6 m2

Floració: Desembre - Maig

H: 0,5 - 1m

9ut/m2

P3 - Westringia Mundi           6,8 m2

Floració: Gener - Juny

H: 1-2m

4ut/m2

VORA

V - Dietes Grandiflora

i Calamintha Nepeta                       31 m2

Floració: Abril - Setembre / Juliol - Octubre

H: 0.6 - 0,8/ 03 - 0,5m

9ut/m2

Centre SUD's

Gespa Paviment drenant

Escocells arbres
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T2 - Muhlenbergia Capillaris

H1 - Ruscus Aculeatus

H2 - Erica Multiflora

E1 - Atriplex  Halimus

E2 - Perovskia atriplicifolia

P1 - Pistacia Lentiscus

P2 - Senecio Cineraria

P3 - Westringia Mundi

V - Dietes Grandiflora

i Calamintha Nepeta

Centre SUD's

Cesped Paviment drenant
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JUNTA VERDA

16.  TERRA VEGETAL ABONADA JUNTA  DE 7CM D'AMPLADA I DE 7CM
D'ALT, UN TOTAL APROXIMAT DE 3.75 M3 SERVIDA EN BIGBAG

TERRA VEGETAL ABONADA  CRIBADA  TIPO BURÉS O SIMILAR:
    - MANTILLO VEGETAL
    - SABLÓN
    - tTIERRA NATURAL
    - ABONO MINERAL

9.  GESPA (MESCLA LLAVORS - DOSIFICACIÓ)

BARREJA SPARRING 35G/M2 TIPO FITÓ O SIMILAR:
    - FESTUCA ARUNDINACEA FESNOVA
    - FESTUCA ARUNDINACEA TERRANO
    - FESTUCA ARUNDINACEA BIZEM
    - LOLIUM PERENNE RINOVO
    - POA PRATENSIS PRAFIN

SUD's

25.  TERRA VEGETAL ABONADA 20 CM DÀLT

TERRA VEGETAL ABONADA  CRIBADA  TIPO BURÉS O SIMILAR:
    - MANTILLO VEGETAL
    - SABLÓN
    - tTIERRA NATURAL

D3 - DETALL TANCA PERIMETRAL PROTECCIÓ PARTERRES

16 20 3 19 4 5 16 8 12

1. TERRENY NATURAL
2. TERRENY COMPACTAT AL 98% PM
3. BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL 20 CM
4. CAIXES CEL·LES ATLANTIS O SIMILAR (680X450X400mm)
V= 5.87 m3
5. GRAVES RECICLADES S/F 15 / 20 mm
6. 50% TERRA VEGETAL AMB TEXTURA ARENOSA AMB UN
3% COM A MINIM DE MATERIA ORGÀNICA
7. PEÇA RASEN-MOHR 100X3,5X4CM TIPUS BREINCO O
SIMILAR
8. PEÇA VULCANO 30X10X10CM COLOR CENIZA TIPUS
BREINCO O SIMILAR
9. GESPA
10. VEGETACIÓ SUD's PERIMETRE
11. VEGETACIÓ SUD's CENTRE
12. DAU DE FORMIGÓ HM20
13. VORADA DE  25CM DE XAPA D'ACER DE 0,8CM DE
GRUIX
14. IL·LUMINACIÓ LED TIPUS SCHRÉDER ILUM MARK O
SIMILAR
15. BASE DE FORMIGÓ HM20
16. TERRA VEGETAL ABONADA JUNTA VERDA
17. XARXA DE COCO
18. PERFIL PVC PER SEPARACIÓ DE MATERIALS SUPEREDGE
15CM O SIMILAR
19. GEOT'EXTIL GEOTESAN NT-15 125 gr/m3, e=1.6mm
20. ULL DE PERDIU
21. ESPAI DRENATGE LED
22. BASE ESCOCELLS ARBRES
23. REG JUNTA VERDA
24. TANCA PERIMETRAL PROTECCIÓ PARTERRES
25. TERRA VEGETAL ABONADA 20 CM DÀLT SUD's
NOTA 1: ES COL·LOCARAN POUS SOBREIXIDORS EN SUD
ALTERNS
NOTA 2: PELS ARBRES EXISTENTS SITUATS ALS SUDS
PREVEUEN POUS DE TERRA

1

0,6 0,6

8

12

11

12

Acer inoxidable 1.4301(aisi 304) segons une-en 10088-1, de 1.20 m de llargada i 30 cm d'alçada, amb passamà de tub de 28 mm de diàmetre i 2mm de
gruix i 2 muntants de platina, col.locada amb ancoratge i fonaments de formigó de 30 cm d'alçada i 15 cm de diàmetre, inclou parts proporcionals
d'adaptar el mòdul segons projecte.
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CARRER DEL DOCTOR CARULLA
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MOBILIARI RECOL·LOCAT

FANALS RECOL·LOCATS                                               2u.

BICICLETERS RECOL·LOCATS                                     3u.

CARTELL PUBLICITARI RECOL·LOCAT                        1u.

MOBILIARI NOU

TAULA D'ESCACS  TIPUS ESCOFET O SIMILAR         2u.

PEDALS  TIPUS HAPPYLUDIC O SIMILAR                   6u.

PAPERERES     TIPUS BENITO O SIMILAR                   3u.

BANCS TIPUS ESCOFET MONTSENY O SIMILAR       6u.

TANCA PERIMETRAL SUD`s                                      83 ml.

TAULA D'ESCACS TIPUS ESCOFET O SIMILAR

PAPERERA TIPUS BENITO PA600 O SIMILAR

BANC TIPUS ESCOFET MONTSENY O SIMILAR

PEDALS TIPUS HAPPYLUDIC O SIMILAR
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2 x 13W Led, Co (104)

100W CMH, Co (8)

150W CMH + 2x 13W Led, Co (57)

Quadre de comandament
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Arqueta

Comptador
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Rambla Josep Anselm Clavè (entre carretera d´Esplugues i el carrer del Dr.Carulla).

Cornellà de Llobregat

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST RAMBLA_CORNELLÀ

Capítol 01  OPERACIONS PRÈVIES I ENDERROCS

1 F21913Z6 u Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

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

1 escocells 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2 F21Q112Z u Retirada de banc existent i aplec per al seu posterior aprofitament, inclòs enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i càrrega i transport de l'equipament a magatzem municipal.

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

1 bancs a retirar 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 F21Q25Z1 u Retirada de paperera ancorada al terra, inclòs enderroc de daus de formigó i càrrega manual i mecànica de la runa i de
l'equipament sobre camió o contenidor

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 F21Q112W u Retirada de jardinera existent i càrrega sobre camió i transport de l'equipament a magatzem municipal.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 F21QQBZ1 u Retirada de pilona de qualsevol tipus, enderroc de dau de formigó i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor

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

1 Retirada de pilones 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 F21QQBZ2 u Desmuntatge i aplec de l'equipament de correus.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 F21QQBZ3 u Desmuntatge i aplec de tòtem publicitar.

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

1 Tòtem 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Rambla Josep Anselm Clavè (entre carretera d´Esplugues i el carrer del Dr.Carulla).

Cornellà de Llobregat

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 F21QQBZ4 u Retirada de cabina de telèfons per part de Companyia.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 F21BU570 u Retirada de senyal, inclòs arrencada de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 F219FFCZ m Tall en paviment, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

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

1 tall previ - amb Dr.Curulla 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 (resta de tall a rases instal·lacions)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 F2194JEZ m2 Demolició de paviment de peces prefabricades de formigó col·locades sobre formigó, de qualsevol gruix, inclòs base
de formigó, amb mitjans mecànics i manuals, i càrrega sobre camió

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

1 peces prefabricades - vermelles 86,000 86,000 C#*D#*E#*F#

2 peces prefabricades - grises 127,000 127,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 213,000

12 F2194JEW m2 Demolició de paviment de llamborda col·locades sobre formigó, de qualsevol gruix, inclòs base de formigó, amb
mitjans mecànics i manuals, i càrrega sobre camió

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

1 paviment de llamborda 166,000 166,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 166,000

13 F21DYG0N u Retirada de reixa d'embornal existent, de qualsevol tipus, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió i transport a
abocador

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 F21DYG00 u Anul·lació d'embornal de 70x30 cm, amb mitjans mecànics i manuals, amb reblert amb formigó HM-20 i tapiat de
connexions

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

EUR



Rambla Josep Anselm Clavè (entre carretera d´Esplugues i el carrer del Dr.Carulla).

Cornellà de Llobregat

AMIDAMENTS Pàg.: 3

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST RAMBLA_CORNELLÀ

Capítol 02  PAVIMENTS

1 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

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

1 base paviment semi-permeable 235,000 0,200 47,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,000

2 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats
a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

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

1 delimitació paviment 215,000 215,000 C#*D#*E#*F#

2 previsió intermitges 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,000

3 F9F161Z3 m2 Paviment semi-permeable de peça prefabricada de formigó, de forma rectangular de 10x30 cm i 10 cm de gruix, color
CENIZA, de BREINCO o equivalent, amb separadors tipus GETAC, tot segons DT i indicacions de la DF.

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

1 paviment semi-permeable 235,000 235,000 C#*D#*E#*F#

2 a/d paviment continu sota bancs -48,000 -48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 187,000

4 F9F161Z4 m2 Paviment continu de peça prefabricada de formigó, de forma rectangular de 10x30 cm i 10 cm de gruix, color CENIZA,
de BREINCO o equivalent, col·locada sobre 3cm de sorra, tot segons DT i indicacions de la DF.

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

1 paviment sota bancs 6,000 4,000 2,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

Obra 01 PRESSUPOST RAMBLA_CORNELLÀ

Capítol 03  INSTAL·LACIONS

Subcapítol 00  OBRA CIVIL COMÚ

1 F2194JEZ m2 Demolició de paviment de peces prefabricades de formigó col·locades sobre formigó, de qualsevol gruix, inclòs base
de formigó, amb mitjans mecànics i manuals, i càrrega sobre camió

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

1 rasa comú longitudinal 47,000 0,800 37,600 C#*D#*E#*F#

2 47,000 0,800 37,600 C#*D#*E#*F#

EUR



Rambla Josep Anselm Clavè (entre carretera d´Esplugues i el carrer del Dr.Carulla).

Cornellà de Llobregat

AMIDAMENTS Pàg.: 4

3 comptador i escomesa 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 connexió quadre fibra aj. 26,500 0,600 15,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,100

2 F219FFCZ m Tall en paviment, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

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

1 tall previ 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#

2 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 26,500 2,000 53,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 151,000

3 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

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

1 rasa comú longitudinal 47,000 0,800 0,150 5,640 C#*D#*E#*F#

2 47,000 0,800 0,150 5,640 C#*D#*E#*F#

3 comptador i escomesa 1,000 1,000 0,150 0,150 C#*D#*E#*F#

4 connexió quadre fibra aj. 26,500 0,600 0,150 2,385 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,815

4 F9F161Z5 m2 Reposició de paviment de lloses iguals a les existents, seguint el mateix especejament, mides, gruix i color,
col·locades amb morter i rejuntades.

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

1 rasa comú longitudinal 47,000 0,800 37,600 C#*D#*E#*F#

2 47,000 0,800 37,600 C#*D#*E#*F#

3 comptador i escomesa 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 connexió quadre fibra aj. 26,500 0,600 15,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,100

Obra 01 PRESSUPOST RAMBLA_CORNELLÀ

Capítol 03  INSTAL·LACIONS

Subcapítol 01  ENLLUMENAT

1 FZX0QMYX u Legalització de la línia d'enllumenat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FZX0QMFX u Connexionat de la nova instal·lació a instal·lació existent, segons DT, completament acabat i tot inclòs.

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

1 punts de llum traslladats 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Rambla Josep Anselm Clavè (entre carretera d´Esplugues i el carrer del Dr.Carulla).

Cornellà de Llobregat

AMIDAMENTS Pàg.: 5

2 LED a columna existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 F223U105 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x50 cm, inclou el piconatge del fons, aportació de
20 cm de sorra garbellada, resta del reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la
pròpia excavació. Inclou banda de senyalització.

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

1 Canalització enllumenat 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#

2 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

4 FDG513Z7 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

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

1 Canalització enllumenat 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#

2 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

3 44,500 44,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,500

5 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE
21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al
foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

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

1 cablejat 130,000 1,150 149,500 C#*D#*E#*F#

2 reconnexió punts desplaçats 30,000 1,150 34,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 184,000

6 FGD2322D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

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

1 punts de llum 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

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

1 xarxa de terra 110,500 1,050 116,025 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116,025

8 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

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

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

EUR



Rambla Josep Anselm Clavè (entre carretera d´Esplugues i el carrer del Dr.Carulla).

Cornellà de Llobregat

AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 15,000

9 FDK282CZ u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum
1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

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

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

TOTAL AMIDAMENT 15,000

10 F21DQGZ2 u Demolició d'arqueta existent, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

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

1 arqueta a enderrocar 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 FHM11F2Z u Desmuntatge, desconnexió i nova col·locació de columna d'enllumenat existent, inclòs nou dau de formigó i perns,
totalment muntada i connectada, inclòs enderroc de la fonamentació existent i càrrega sobre camió o contenidor de la
runa.

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

1 trasllat de punts de llums 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 FHM11FZ2 u Subministrament i col·locació de columna amb doble braç, model a triar per la DF, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

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

1 previsió canviar columna 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 FHM11FZ8 u Subministrament i col·locació de columna amb un braç, model a triar per la DF, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

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

1 previsió canviar columna 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 FHQLYBZ1 m Subministrament i instal·lació de LED, en tires de 1,00 i 0,5m, tipus ILUMMARK ILMARK12-RGB-24-DMX512(CNS) de
SCHREDER SOCELEC o equivalent, completament muntat.

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

1 LED encastat 69,000 69,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,000

15 FHQLYBZ2 u Subministrament i instal·lació de connector mascle/femella per a tira de LED tipus ILUMMARK de SCHREDER
SOCELEC o equivalent, completament muntat.

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

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

1 LED encastat 162,000 162,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,000

16 FHQLYBZ5 u Subministrament i instal·lació de caixa driver MeanWell HLG-150H-24 IP 67 i connector IP68 més connector endcap,
per a tira de LED tipus ILUMMARK de SCHREDER SOCELEC o equivalent, completament muntat.

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

1 LED encastat 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

17 FHQLYBZ7 u Subministrament i instal·lació de controlador Nicolaudie DMX per a tira de LED tipus ILUMMARK de SCHREDER
SOCELEC o equivalent, completament muntat.

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

1 LED encastat - controlador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 FHQLYBZA u Subministrament i instal·lació d'extensió de cable DC (2pin IP67 mascle conn -2x1.5G, 3 metres - 2 pin IP67 connexió
femella) per a tira LED tipus ILUMMARK de SCHREDER SOCELEC o equivalent, completament muntat.

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

1 LED encastat 162,000 162,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,000

19 FHQLYBZX u Subministrament i instal·lació de cable DMX input cable (stripped end-5core DMX, 3m -5pin IP67 connexió fememlla)
per a tira LED tipus ILUMMARK de SCHREDER SOCELEC o equivalent, completament muntat.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 81,000

20 FDK254FZ m Formació de ´´U´´ de formigó HM20, de 84mmd e profunidatat i 40mm d'ample per muntatge del perfil d'alumini del
punt de llum LED encastat, amb parets de 10cm, encofrat i desencofrat, amb solera de 10cm amb punts de drenatge
per a sortida de l'aigua, sobre llit de sorra, inclòs el segellat del perfil d'alumini amb el calaix de formigó.

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

1 LED encastat 69,000 69,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,000

21 FHM11FZW u Medicions lumíniques de l'àmbit de projecte segons normativa vigent UNE- EN - 13201 realitzades per laboratori
homologat.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 FHM11FAZ u Desconnexió de punt de llum existent i nova connexió de la nova línia.

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

EUR
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1 reconnexió de punts de llum 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST RAMBLA_CORNELLÀ

Capítol 03  INSTAL·LACIONS

Subcapítol 02  DRENATGE

1 F22218ZA m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, realitzada amb mitjans manuals i macànics i càrrega mecànica
sobre camió

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

1 D250 20,000 0,600 1,500 18,000 C#*D#*E#*F#

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

3 sobreeixidors SUDS 2,000 1,000 0,500 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

2 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 D315 14,000 0,600 1,300 10,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,920

3 FD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

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

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

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4 F21DQUWZ u Arrencada de tapa de pou de registre, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió

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

1 canvi tapa pous existents 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FDDU6VD3 u Bastiment i tapa per pou de registre de fosa dúctil tipus SOLO 7SC de NORINCO o equivalent, classe D400 per a
trànsit intens, no ventilada, amb tancament antirrobatori, amb les inscripcions ''CLAVEGUERAM'', Ajuntament de
Cornellà i escut municipal. Totalment instal.lada. El bastiment es fixarà a la solera amb 8 cargols d'acer inoxidables i de
mètrica 12 mm amb HIT150 de la casa Hilti o equivalent.

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

1 canvi tapa pous existents 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 FD5J52ZE u Subministrament i col·locació d'embornal sifònic DELTA SF-570 de Benito o equivalent, classe C250, amb adaptador
de sortida per a connexió al clavegueram, totalment instal·lat segons DF.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

2 SUDS sobreeixidors 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 FDDZUSZW u Connexió a col·lector, inclòs peces especials (clips, colzes...), tot segons especificacions de la DF i dels tècnics
municipals.

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

1 Connexió a col·lector existent 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 FDDZUSTW u Inspecció del clavegueram amb càmera de les obres executades

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

1 Inspecció col·lector existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAMBLA_CORNELLÀ

Capítol 03  INSTAL·LACIONS

Subcapítol 03  REG

1 FJM1UZZZ u Execució d'escomesa d'aigua i comptador de 2,5m3/h, inclosos drets d'escomesa, tot segons compayia.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FDK3UR40 u Pericó de 120*60*60 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, sobre base drenant de graves, lliscada i
impermeabilitzada. inclou tubs passamurs  de 100 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FJSAU011 u Subministrament i instal·lació de programador SAMCLABOX de 9V, equip autònom de dimensions reduïdes
85x80x95mmm amb pila de 9Vdc. Equip estanc amb grau IP68 instal·lat en pericó per a 4 sortides, amb comunicació
mitjançant radiofreqüència, activació manual amb imant, electrònicament amb consola i remota per Internet, incloent la
configuració. Sistema INFINITE.

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

1 Programador SAMCLABOX 4 EV 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FJSAUE01 u Subministrament i instal·lació d'equip repetidor tipus Samclabox o equivalent, de dimensions 85x80x95 mm, alimentat
mitjançant energia solar fotovoltaica, amb comunicació amb la resta d'equips del sistema per radiofreqüència, amb un
IP68. SISTEMA INFINITE.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FJSBB221HB9Z u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material metàl·lic, amb solenoide de 24 V ref. IBV-101G-B
de la serie Electrovàlvules de HUNTER o equivalent, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal i de
pressió, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

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

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 FDK2UR16 u Pericó de 60x60x60 cm lliures interiors, format per parets de maó calat de 15 cm de gruix totalment arrebossades amb
morter 1:3, sobre base drenant de 20 cm de grava de 15 mm de diàmetre. Inclou l'excavació amb mitjans mecànics o
manuals, passatubs, tapa de fosa dúctil de 60x60 cm de resistència C-250 i qualsevol material o mà d'obra necessària
per deixar la unitat d'obra totalment acabada.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 FDK282CZ u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum
1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 F223U105 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x50 cm, inclou el piconatge del fons, aportació de
20 cm de sorra garbellada, resta del reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la
pròpia excavació. Inclou banda de senyalització.

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

1 Canalització reg 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#

2 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#

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

4 Secundària sota pav.mixt 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 197,000

10 FDG5U3Z2 m Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 protecció canonades reg 47,000 2,000 94,000 C#*D#*E#*F#

2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,000

11 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de
la rasa

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

1 primària 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

12 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de
la rasa

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

1 secundària - degoteig 194,000 194,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 194,000

13 FJM3UR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de les canonades de degoteig, incloent pericó antivandàlic rodó
d'HDPE injectat en plàstic d'alta resistència, de dimensions 32x24 cm i color verd, col·locat sobre graves

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

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

2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

14 FJS5UG2Z m Instal·lació en rasa de goters autocompensants tipus Unitecline o equivalent, cabal de 2,3 l/h, sistema Turbonet, amb
separació entre goters de 0,5 m. Inclou l'excavació de rases, part proporcional de tubs secundaris (d'alimentació i
col·lectors), connexió amb collarins de presa i accessoris.

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

1 degoters SUD's 168,000 168,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 168,000

15 FJS5UGZN m Instal·lació en junta verda de paviment mixt de goters autocompensants tipus Unitecline o equivalent, cabal de 2,3 l/h,
sistema Turbonet, amb separació entre goters de 0,3m, recobert amb funda ECO-WRAP de HUNTER o equivalent.
Inclou part proporcional de tubs secundaris (d'alimentació i col·lectors), connexió amb collarins de presa i accessoris.

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

1 Degoteig pav mixt 834,000 834,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 834,000

Obra 01 PRESSUPOST RAMBLA_CORNELLÀ

Capítol 03  INSTAL·LACIONS
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Subcapítol 04  TELECOMUNICACIONS

1 F223U105 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x50 cm, inclou el piconatge del fons, aportació de
20 cm de sorra garbellada, resta del reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la
pròpia excavació. Inclou banda de senyalització.

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

1 Canalització telecomunicacions 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#

2 connexió quadre 26,500 26,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,500

2 FDK2UR16 u Pericó de 60x60x60 cm lliures interiors, format per parets de maó calat de 15 cm de gruix totalment arrebossades amb
morter 1:3, sobre base drenant de 20 cm de grava de 15 mm de diàmetre. Inclou l'excavació amb mitjans mecànics o
manuals, passatubs, tapa de fosa dúctil de 60x60 cm de resistència C-250 i qualsevol material o mà d'obra necessària
per deixar la unitat d'obra totalment acabada.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FDG5233Z m Canalització amb tres tubs de polietilè de 75 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30
cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

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

1 Canalització telecomunicacions 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#

2 connexió quadre 26,500 26,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,500

4 FDG523UZ u Connexió al quadre de fibra de l'Ajuntament, tot segons indicacions de la DF.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FDG523RZ u Connexió al fanal, tot segons indicacions de la DF.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAMBLA_CORNELLÀ

Capítol 04  SUDS I ENJARDINAMENT

1 FR3P215Z m3 Subministrament de terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals a les juntes del paviment mixt.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 paviment mixt 3,350 3,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,350

2 FR7147ZK m2 Sembra manual a la junta verda de barreja de llavors 25% FESTUCA ARUNDINACEA FESNOVA, 23% FESTUCA
ARUNDINACEA TERRANO, 19% FESTUCA ARUNDINACEA BIZEM, 11% LOLIUM PRENNE RINOVO i 22% POA
PRATENSIS PRAFIN, amb una dosificació de 35g/m2, primer reg  i sega.

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

1 paviment semi-permeable 235,000 0,400 94,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,000

3 F22218ZA m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, realitzada amb mitjans manuals i macànics i càrrega mecànica
sobre camió

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

1 excavació SUD's 87,000 1,000 87,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,000

4 FD5AEL01 m Subministrament i col·locació de sistema de drenatge format per caixa drenant tipus dipòsit modular Atlantis de la casa
Suds o equivalent constituït per 1 mòdul doble per metre lineal, de 400x880x685 fabricats en polipropilè d'un 90% de
porositat, 239l/mòdul i 20 T/m2 de resistència, tot col·locat i provat; embolcall amb làmina geotextil permeable, teixit no
teixit 100% polipropilè de 140 g/m2 i posterior reblert de rasa, amb mitjans manuals, amb gravilla rentada i cribada de
granulometria 10-20mm. Tot el conjunt embolcallat amb làmina geotextil permeable, teixit no teixit 100% polipropilè de
140 g/m2. Tot muntat segons prescripcions del fabricant.

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

1 SUD'S 4,200 4,000 16,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,800

5 FR3P9182 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals

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

1 Centre SUD 4,200 0,500 1,000 4,000 8,400 C#*D#*E#*F#

2 Àmbit SUD's 77,500 0,500 38,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,150

6 FR3P2112 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

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

1 Plantació SUD's 77,500 0,500 38,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,750

7 F7B451ZZ m2 Subministrament i col·locació de malla anti herbes.

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

1 plantació 77,500 77,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 77,500

8 FR3PE412 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

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

1 plantació 77,500 0,100 7,750 C#*D#*E#*F#

2 escocells 26,000 0,150 3,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,650

9 FR6BU2P2 m2 Subministrament i plantació de TARDOR, amb JUNIPERUS COMMUNIS i MUHLENBERGIA CAPILLARIS, o
equivalents aprovades per la DF, amb una densitat de 4u/m2, tot segons plànol de plantació. subministrades en
contenidor de 5l de capacitat com a mínim, inclós formació de clot de plantació de 0.3x0.3x0.3m, inclosos regs
d'arrelament i totes les tasques i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons documentació
tècnica i indicacions de la DF.

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

1 Tardor T1 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#

2 Tardor T2 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,100

10 FR6BU2P3 m2 Subministrament i plantació d'HIVERN, amb RUSCUS ACULEATUS i ERICA MULTIFLORA, o equivalents aprovades
per la DF, amb una densitat de 7-6u/m2, tot segons plànol de plantació. subministrades en contenidor de 5l de
capacitat com a mínim, inclós formació de clot de plantació de 0.3x0.3x0.3m, inclosos regs d'arrelament i totes les
tasques i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons documentació tècnica i indicacions de la
DF.

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

1 Hivern H1 5,800 5,800 C#*D#*E#*F#

2 Hivenr H2 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,400

11 FR6BU2P4 m2 Subministrament i plantació d'ESTIU, amb ATRIPLEX HALIMUS i PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA, o equivalents
aprovades per la DF, amb una densitat de 4u/m2, tot segons plànol de plantació. subministrades en contenidor de 5l
de capacitat com a mínim, inclós formació de clot de plantació de 0.3x0.3x0.3m, inclosos regs d'arrelament i totes les
tasques i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons documentació tècnica i indicacions de la
DF.

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

1 Estiu E1 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#

2 Estiu E2 8,100 8,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,400

12 FR6BU2P5 m2 Subministrament i plantació de PRIMAVERA, amb PISTACIA LENTISCUS i SENECIA CINERARIA, o equivalents
aprovades per la DF, amb una densitat de 4 i 9u/m2, tot segons plànol de plantació. subministrades en contenidor de 5l
de capacitat com a mínim, inclós formació de clot de plantació de 0.3x0.3x0.3m, inclosos regs d'arrelament i totes les
tasques i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons documentació tècnica i indicacions de la
DF.

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

1 Primavera P1 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#

2 Primavera P2 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 10,900

13 FR6BU2P6 m2 Subministrament i plantació de PERIMETRAL, amb DIETES GRANDIFLORA i CALAMINTHA NEPETA, o equivalents
aprovades per la DF, amb una densitat de 9u/m2, tot segons plànol de plantació. subministrades en contenidor de 5l
de capacitat com a mínim, inclós formació de clot de plantació de 0.3x0.3x0.3m, inclosos regs d'arrelament i totes les
tasques i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons documentació tècnica i indicacions de la
DF.

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

1 Vores 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

14 F6A1ST20 m Tanca reixat de simple torsió de 1m d'alltura. Feta amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50
mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 80x4 mm col·locats cada 1,5 m. Tots
els elements metàl·lics executats amb acer BS 355 galvanitzat en calent, amb una dotació mínima de 275 gr/m2 de
zenc, realitzada a taller sobre element acabat, tant per dins com per fora.

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

1 Protecció plantacions SUD's 22,500 22,500 C#*D#*E#*F#

2 19,500 19,500 C#*D#*E#*F#

3 18,500 18,500 C#*D#*E#*F#

4 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,500

15 F6A1ST28 m Subministrament i muntatge de barana per a protecció definitiva de plantacions, sense travesser, d'acer inoxidable
1.4301(aisi 304) segons une-en 10088-1, de 30cm d'alçada, amb passamà de tub de 28 mm de diàmetre i 2mm de
gruix i 2 muntants de pletina, col.locada amb ancoratge i fonaments de formigó de 30 cm d'alçada i 15 cm de diàmetre,
tot segons projecte i indicacions de la DF.

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

1 Protecció plantacions SUD's 22,500 22,500 C#*D#*E#*F#

2 19,500 19,500 C#*D#*E#*F#

3 18,500 18,500 C#*D#*E#*F#

4 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,500

16 FR6BMV0N u Un (1) any de manteniment de la vegetació projectada, a abonar al final de les obres d'acord amb la justificació
documentada del contracte de manteniment d'acord amb el Pla aprovat per l'Ajuntament.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAMBLA_CORNELLÀ

Capítol 05  MOBILIARI URBÀ

1 FQAM11ZA u Subministrament i muntatge de pedals biosaludables de HAPPYLUDIC o equivalent, de 520x440x220mm, amb base
de metall pintat al pols, plàstic reciclat i HPL, amb pedals amb fre per a col·locar davant de banc existent, inclòs
elements de fixació i fonament, totalment muntat.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FQAM11ZZ u Subministrament i muntatge de taula d'escacs Prat d'ESCOFET o equivalent, a aprovar per la DF, completament
muntada i fixada.

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

1 Taula d'escacs 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FQAM11ZW u Subministrament i muntatge de seient de color blanc per a taula d'escacs Prat d'ESCOFET o equivalent, a aprovar per
la DF, completament muntat i fixat.

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

1 Taula d'escacs 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FQ11GCZ2 u Col·locació a nova ubicació d'equipament de correus recuperat de l'obra, completament muntat.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FQ11GCZ3 u Col·locació a nova ubicació de tòtem publicitari recuperat de l'obra, completament muntat.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FQ115VZ3 u Banc model MONTSENY d'ESCOFET o equivalent, de 300cm de llargària, amb respatller de fusta, cargols i passadors
d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu superior, col·locat amb fixacions mecàniques

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

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 FQ21BC6W u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer,
col·locada amb fixacions mecàniques, model PA600M de Benito o equivalent.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST RAMBLA_CORNELLÀ

Capítol 06  GESTIÓ DE RESIDUS
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1 F2R540MA m3 Transport de terres i residus de qualsevol tipus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor o amb
camió, inclòs temps d'espera.

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

1 residus 13,000 0,250 0,100 0,325 C#*D#*E#*F#

2 20,000 0,100 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 213,000 0,200 42,600 C#*D#*E#*F#

4 166,000 0,200 33,200 C#*D#*E#*F#

5 92,100 0,200 18,420 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 96,545 SUMSUBTOTAL(G
1:G5)

7 terra - SUD 87,000 87,000 C#*D#*E#*F#

8 rases instal·lacions 336,500 0,400 0,200 26,920 C#*D#*E#*F#

9 clavegueram 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

11 Subtotal S 136,920 SUMSUBTOTAL(G
7:G10)

TOTAL AMIDAMENT 233,465

2 F2RA73Z0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts, inclòs especials no perillosos, procedents de
construcció o demolició, inclòs cànon d'abocament.

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

1 residus 13,000 0,250 0,100 0,325 C#*D#*E#*F#

2 20,000 0,100 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 213,000 0,200 42,600 C#*D#*E#*F#

4 166,000 0,200 33,200 C#*D#*E#*F#

5 92,100 0,200 18,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,545

3 F2RA7LZZ m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
de terra inerts procedents d'excavació.

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

1 terra 136,920 136,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,920

Obra 01 PRESSUPOST RAMBLA_CORNELLÀ

Capítol 07  VARIS

1 FPA9F1SS u Aplicació de les mesures, materials i equipaments de prevenció en matèria de Seguretat i Salut a l'obra d'acord amb el
Pla de Seguretat i Salut aprovat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

F21913Z6P-1 u Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

26,81 €

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

F2194JEWP-2 m2 Demolició de paviment de llamborda col·locades sobre formigó, de qualsevol gruix, inclòs base de
formigó, amb mitjans mecànics i manuals, i càrrega sobre camió

23,33 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

F2194JEZP-3 m2 Demolició de paviment de peces prefabricades de formigó col·locades sobre formigó, de qualsevol
gruix, inclòs base de formigó, amb mitjans mecànics i manuals, i càrrega sobre camió

16,71 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

F219FFCZP-4 m Tall en paviment, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir 9,34 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

F21BU570P-5 u Retirada de senyal, inclòs arrencada de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

20,11 €

(VINT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

F21DQGZ2P-6 u Demolició d'arqueta existent, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 7,34 €

(SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

F21DQUWZP-7 u Arrencada de tapa de pou de registre, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió 12,98 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

F21DYG00P-8 u Anul·lació d'embornal de 70x30 cm, amb mitjans mecànics i manuals, amb reblert amb formigó
HM-20 i tapiat de connexions

65,70 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

F21DYG0NP-9 u Retirada de reixa d'embornal existent, de qualsevol tipus, amb mitjans manuals i càrrega sobre
camió i transport a abocador

8,60 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

F21Q112WP-10 u Retirada de jardinera existent i càrrega sobre camió i transport de l'equipament a magatzem
municipal.

32,72 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

F21Q112ZP-11 u Retirada de banc existent i aplec per al seu posterior aprofitament, inclòs enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i càrrega i transport de
l'equipament a magatzem municipal.

30,07 €

(TRENTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)

F21Q25Z1P-12 u Retirada de paperera ancorada al terra, inclòs enderroc de daus de formigó i càrrega manual i
mecànica de la runa i de l'equipament sobre camió o contenidor

5,49 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

F21QQBZ1P-13 u Retirada de pilona de qualsevol tipus, enderroc de dau de formigó i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

9,16 €

(NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

F21QQBZ2P-14 u Desmuntatge i aplec de l'equipament de correus. 18,32 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

F21QQBZ3P-15 u Desmuntatge i aplec de tòtem publicitar. 50,25 €

(CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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F21QQBZ4P-16 u Retirada de cabina de telèfons per part de Companyia. 470,29 €

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

F22218ZAP-17 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, realitzada amb mitjans manuals i macànics i
càrrega mecànica sobre camió

11,51 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

F223U105P-18 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x50 cm, inclou el piconatge del
fons, aportació de 20 cm de sorra garbellada, resta del reblert i compactació per capes amb terres
seleccionades sense pedres de la pròpia excavació. Inclou banda de senyalització.

9,09 €

(NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

F2R540MAP-19 m3 Transport de terres i residus de qualsevol tipus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor o amb camió, inclòs temps d'espera.

5,14 €

(CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

F2RA73Z0P-20 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts, inclòs especials no perillosos,
procedents de construcció o demolició, inclòs cànon d'abocament.

24,59 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

F2RA7LZZP-21 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, de terra inerts procedents d'excavació.

3,68 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

F31521G1P-22 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

89,52 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

F6A1ST20P-23 m Tanca reixat de simple torsió de 1m d'alltura. Feta amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat
galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre
80x4 mm col·locats cada 1,5 m. Tots els elements metàl·lics executats amb acer BS 355
galvanitzat en calent, amb una dotació mínima de 275 gr/m2 de zenc, realitzada a taller sobre
element acabat, tant per dins com per fora.

16,87 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

F6A1ST28P-24 m Subministrament i muntatge de barana per a protecció definitiva de plantacions, sense travesser,
d'acer inoxidable 1.4301(aisi 304) segons une-en 10088-1, de 30cm d'alçada, amb passamà de tub
de 28 mm de diàmetre i 2mm de gruix i 2 muntants de pletina, col.locada amb ancoratge i
fonaments de formigó de 30 cm d'alçada i 15 cm de diàmetre, tot segons projecte i indicacions de
la DF.

93,87 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

F7B451ZZP-25 m2 Subministrament i col·locació de malla anti herbes. 4,10 €

(QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

F921201JP-26 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 29,73 €

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

F9365H11P-27 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

96,52 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

F96AU010P-28 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió

44,19 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
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F9F161Z3P-29 m2 Paviment semi-permeable de peça prefabricada de formigó, de forma rectangular de 10x30 cm i 10
cm de gruix, color CENIZA, de BREINCO o equivalent, amb separadors tipus GETAC, tot segons
DT i indicacions de la DF.

63,00 €

(SEIXANTA-TRES EUROS)

F9F161Z4P-30 m2 Paviment continu de peça prefabricada de formigó, de forma rectangular de 10x30 cm i 10 cm de
gruix, color CENIZA, de BREINCO o equivalent, col·locada sobre 3cm de sorra, tot segons DT i
indicacions de la DF.

69,72 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

F9F161Z5P-31 m2 Reposició de paviment de lloses iguals a les existents, seguint el mateix especejament, mides,
gruix i color,  col·locades amb morter i rejuntades.

87,92 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

FD5AEL01P-32 m Subministrament i col·locació de sistema de drenatge format per caixa drenant tipus dipòsit
modular Atlantis de la casa Suds o equivalent constituït per 1 mòdul doble per metre lineal, de
400x880x685 fabricats en polipropilè d'un 90% de porositat, 239l/mòdul i 20 T/m2 de resistència,
tot col·locat i provat; embolcall amb làmina geotextil permeable, teixit no teixit 100% polipropilè de
140 g/m2 i posterior reblert de rasa, amb mitjans manuals, amb gravilla rentada i cribada de
granulometria 10-20mm. Tot el conjunt embolcallat amb làmina geotextil permeable, teixit no teixit
100% polipropilè de 140 g/m2. Tot muntat segons prescripcions del fabricant.

104,20 €

(CENT QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

FD5J52ZEP-33 u Subministrament i col·locació d'embornal sifònic DELTA SF-570 de Benito o equivalent, classe
C250, amb adaptador de sortida per a connexió al clavegueram, totalment instal·lat segons DF.

224,34 €

(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

FD7JJ186P-34 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

24,49 €

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

FDDU6VD3P-35 u Bastiment i tapa per pou de registre de fosa dúctil tipus SOLO 7SC de NORINCO o equivalent,
classe D400 per a trànsit intens, no ventilada, amb tancament antirrobatori, amb les inscripcions
''CLAVEGUERAM'', Ajuntament de Cornellà i escut municipal. Totalment instal.lada. El bastiment
es fixarà a la solera amb 8 cargols d'acer inoxidables i de mètrica 12 mm amb HIT150 de la casa
Hilti o equivalent.

452,19 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

FDDZUSTWP-36 u Inspecció del clavegueram amb càmera de les obres executades 1.102,50 €

(MIL  CENT DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

FDDZUSZWP-37 u Connexió a col·lector, inclòs peces especials (clips, colzes...), tot segons especificacions de la DF i
dels tècnics municipals.

188,46 €

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

FDG513Z7P-38 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

5,61 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

FDG5233ZP-39 m Canalització amb tres tubs de polietilè de 75 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

15,72 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

FDG523RZP-40 u Connexió al fanal, tot segons indicacions de la DF. 189,28 €

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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FDG523UZP-41 u Connexió al quadre de fibra de l'Ajuntament, tot segons indicacions de la DF. 315,46 €

(TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

FDG5U3Z2P-42 m Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble
capa.

4,72 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

FDK254FZP-43 m Formació de ´´U´´ de formigó HM20, de 84mmd e profunidatat i 40mm d'ample per muntatge del
perfil d'alumini del punt de llum LED encastat, amb parets de 10cm, encofrat i desencofrat, amb
solera de 10cm amb punts de drenatge per a sortida de l'aigua, sobre llit de sorra, inclòs el segellat
del perfil d'alumini amb el calaix de formigó.

103,46 €

(CENT TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

FDK282CZP-44 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

105,55 €

(CENT CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

FDK2UR16P-45 u Pericó de 60x60x60 cm lliures interiors, format per parets de maó calat de 15 cm de gruix totalment
arrebossades amb morter 1:3, sobre base drenant de 20 cm de grava de 15 mm de diàmetre.
Inclou l'excavació amb mitjans mecànics o manuals, passatubs, tapa de fosa dúctil de 60x60 cm de
resistència C-250 i qualsevol material o mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment
acabada.

285,89 €

(DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

FDK3UR40P-46 u Pericó de 120*60*60 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, sobre base drenant
de graves, lliscada i impermeabilitzada. inclou tubs passamurs de 100 mm de diàmetre, bastiment
i tapa metàl·lica amb tirador ocultable

257,96 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

FDKZH9B4P-47 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

64,01 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

FFB18455P-48 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

16,76 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

FFB27455P-49 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

8,17 €

(VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

FG31H554P-50 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat
en tub

3,80 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

FG380902P-51 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 9,43 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

FGD2322DP-52 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i
soterrada

66,15 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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FHM11F2ZP-53 u Desmuntatge, desconnexió i nova col·locació de columna d'enllumenat existent, inclòs nou dau de
formigó i perns, totalment muntada i connectada, inclòs enderroc de la fonamentació existent i
càrrega sobre camió o contenidor de la runa.

150,25 €

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

FHM11FAZP-54 u Desconnexió de punt de llum existent i nova connexió de la nova línia. 36,34 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

FHM11FZ2P-55 u Subministrament i col·locació de columna amb doble braç, model a triar per la DF, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

849,60 €

(VUIT-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

FHM11FZ8P-56 u Subministrament i col·locació de columna amb un braç, model a triar per la DF, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

635,40 €

(SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

FHM11FZWP-57 u Medicions lumíniques de l'àmbit de projecte segons normativa vigent UNE- EN - 13201 realitzades
per laboratori homologat.

750,00 €

(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

FHQLYBZ1P-58 m Subministrament i instal·lació de LED, en tires de 1,00 i 0,5m, tipus ILUMMARK
ILMARK12-RGB-24-DMX512(CNS) de SCHREDER SOCELEC o equivalent, completament muntat.

298,03 €

(DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

FHQLYBZ2P-59 u Subministrament i instal·lació de connector mascle/femella per a tira de LED tipus ILUMMARK de
SCHREDER SOCELEC o equivalent, completament muntat.

14,81 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

FHQLYBZ5P-60 u Subministrament i instal·lació de caixa driver MeanWell HLG-150H-24 IP 67 i connector IP68 més
connector endcap, per a tira de LED tipus ILUMMARK de SCHREDER SOCELEC o equivalent,
completament muntat.

220,33 €

(DOS-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

FHQLYBZ7P-61 u Subministrament i instal·lació de controlador Nicolaudie DMX per a tira de LED tipus ILUMMARK
de SCHREDER SOCELEC o equivalent, completament muntat.

1.428,77 €

(MIL QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

FHQLYBZAP-62 u Subministrament i instal·lació d'extensió de cable DC (2pin IP67 mascle conn -2x1.5G, 3 metres - 2
pin IP67 connexió femella) per a tira LED tipus ILUMMARK de SCHREDER SOCELEC o
equivalent, completament muntat.

22,70 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

FHQLYBZXP-63 u Subministrament i instal·lació de cable DMX input cable (stripped end-5core DMX, 3m -5pin IP67
connexió fememlla) per a tira LED tipus ILUMMARK de SCHREDER SOCELEC o equivalent,
completament muntat.

22,70 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

FJM1UZZZP-64 u Execució d'escomesa d'aigua i comptador de 2,5m3/h, inclosos drets d'escomesa, tot segons
compayia.

3.734,22 €

(TRES MIL SET-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

FJM3UR10P-65 u Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de les canonades de degoteig, incloent pericó
antivandàlic rodó d'HDPE injectat en plàstic d'alta resistència, de dimensions 32x24 cm i color verd,
col·locat sobre graves

66,48 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

FJS5UG2ZP-66 m Instal·lació en rasa de goters autocompensants tipus Unitecline o equivalent, cabal de 2,3 l/h,
sistema Turbonet, amb separació entre goters de 0,5 m. Inclou l'excavació de rases, part
proporcional de tubs secundaris (d'alimentació i col·lectors), connexió amb collarins de presa i
accessoris.

7,19 €

(SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)



Rambla Josep Anselm Clavè (entre carretera d´Esplugues i el carrer del Dr.Carulla).

Cornellà de Llobregat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 6

FJS5UGZNP-67 m Instal·lació en junta verda de paviment mixt de goters autocompensants tipus Unitecline o
equivalent, cabal de 2,3 l/h, sistema Turbonet, amb separació entre goters de 0,3m, recobert amb
funda ECO-WRAP de HUNTER o equivalent. Inclou part proporcional de tubs secundaris
(d'alimentació i col·lectors), connexió amb collarins de presa i accessoris.

5,84 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FJSAU011P-68 u Subministrament i instal·lació de programador SAMCLABOX de 9V, equip autònom de dimensions
reduïdes 85x80x95mmm amb pila de 9Vdc. Equip estanc amb grau IP68 instal·lat en pericó per a 4
sortides, amb comunicació mitjançant radiofreqüència, activació manual amb imant,
electrònicament amb consola i remota per Internet, incloent la configuració. Sistema INFINITE.

788,47 €

(SET-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

FJSAUE01P-69 u Subministrament i instal·lació d'equip repetidor tipus Samclabox o equivalent, de dimensions
85x80x95 mm, alimentat mitjançant energia solar fotovoltaica, amb comunicació amb la resta
d'equips del sistema per radiofreqüència, amb un IP68. SISTEMA INFINITE.

708,31 €

(SET-CENTS VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

FJSBB221HB9ZP-70 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material metàl·lic, amb solenoide de
24 V ref. IBV-101G-B de la serie Electrovàlvules de HUNTER o equivalent, per a una pressió
màxima de 16 bar, amb regulador de cabal i de pressió, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs

211,97 €

(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

FPA9F1SSP-71 u Aplicació de les mesures, materials i equipaments de prevenció en matèria de Seguretat i Salut a
l'obra d'acord amb el Pla de Seguretat i Salut aprovat.

2.600,00 €

(DOS MIL SIS-CENTS EUROS)

FQ115VZ3P-72 u Banc model MONTSENY d'ESCOFET o equivalent, de 300cm de llargària, amb respatller de fusta,
cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu superior, col·locat amb fixacions
mecàniques

1.020,56 €

(MIL VINT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

FQ11GCZ2P-73 u Col·locació a nova ubicació d'equipament de correus recuperat de l'obra, completament muntat. 105,23 €

(CENT CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

FQ11GCZ3P-74 u Col·locació a nova ubicació de tòtem publicitari recuperat de l'obra, completament muntat. 146,15 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

FQ21BC6WP-75 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de
tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques, model PA600M de Benito o equivalent.

83,07 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

FQAM11ZAP-76 u Subministrament i muntatge de pedals biosaludables de HAPPYLUDIC o equivalent, de
520x440x220mm, amb base de metall pintat al pols, plàstic reciclat i HPL, amb pedals amb fre per
a col·locar davant de banc existent, inclòs elements de fixació i fonament, totalment muntat.

543,93 €

(CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

FQAM11ZWP-77 u Subministrament i muntatge de seient de color blanc per a taula d'escacs Prat d'ESCOFET o
equivalent, a aprovar per la DF, completament muntat i fixat.

476,09 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

FQAM11ZZP-78 u Subministrament i muntatge de taula d'escacs Prat d'ESCOFET o equivalent, a aprovar per la DF,
completament muntada i fixada.

1.159,04 €

(MIL  CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

FR3P2112P-79 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals

62,56 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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FR3P215ZP-80 m3 Subministrament de terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans
manuals a les juntes del paviment mixt.

147,73 €

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

FR3P9182P-81 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

47,25 €

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

FR3PE412P-82 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals

65,68 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

FR6BMV0NP-83 u Un (1) any de manteniment de la vegetació projectada, a abonar al final de les obres d'acord amb
la justificació documentada del contracte de manteniment d'acord amb el Pla aprovat per
l'Ajuntament.

3.345,30 €

(TRES MIL TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

FR6BU2P2P-84 m2 Subministrament i plantació de TARDOR, amb JUNIPERUS COMMUNIS i MUHLENBERGIA
CAPILLARIS, o equivalents aprovades per la DF, amb una densitat de 4u/m2, tot segons plànol de
plantació. subministrades en contenidor de 5l de capacitat com a mínim, inclós formació de clot de
plantació de 0.3x0.3x0.3m, inclosos regs d'arrelament i totes les tasques i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons documentació tècnica i indicacions de la DF.

62,82 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

FR6BU2P3P-85 m2 Subministrament i plantació d'HIVERN, amb RUSCUS ACULEATUS i ERICA MULTIFLORA, o
equivalents aprovades per la DF, amb una densitat de 7-6u/m2, tot segons plànol de plantació.
subministrades en contenidor de 5l de capacitat com a mínim, inclós formació de clot de plantació
de 0.3x0.3x0.3m, inclosos regs d'arrelament i totes les tasques i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons documentació tècnica i indicacions de la DF.

75,51 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

FR6BU2P4P-86 m2 Subministrament i plantació d'ESTIU, amb ATRIPLEX HALIMUS i PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA,
o equivalents aprovades per la DF, amb una densitat de 4u/m2, tot segons plànol de plantació.
subministrades en contenidor de 5l de capacitat com a mínim, inclós formació de clot de plantació
de 0.3x0.3x0.3m, inclosos regs d'arrelament i totes les tasques i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons documentació tècnica i indicacions de la DF.

54,75 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

FR6BU2P5P-87 m2 Subministrament i plantació de PRIMAVERA, amb PISTACIA LENTISCUS i SENECIA
CINERARIA, o equivalents aprovades per la DF, amb una densitat de 4 i 9u/m2, tot segons plànol
de plantació. subministrades en contenidor de 5l de capacitat com a mínim, inclós formació de clot
de plantació de 0.3x0.3x0.3m, inclosos regs d'arrelament i totes les tasques i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons documentació tècnica i indicacions de la DF.

58,49 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

FR6BU2P6P-88 m2 Subministrament i plantació de PERIMETRAL, amb DIETES GRANDIFLORA i CALAMINTHA
NEPETA, o equivalents aprovades per la DF, amb una densitat de 9u/m2, tot segons plànol de
plantació. subministrades en contenidor de 5l de capacitat com a mínim, inclós formació de clot de
plantació de 0.3x0.3x0.3m, inclosos regs d'arrelament i totes les tasques i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons documentació tècnica i indicacions de la DF.

50,00 €

(CINQUANTA EUROS)

FR7147ZKP-89 m2 Sembra manual a la junta verda de barreja de llavors 25% FESTUCA ARUNDINACEA FESNOVA,
23% FESTUCA ARUNDINACEA TERRANO, 19% FESTUCA ARUNDINACEA BIZEM, 11%
LOLIUM PRENNE RINOVO i 22% POA PRATENSIS PRAFIN, amb una dosificació de 35g/m2,
primer reg  i sega.

7,94 €

(SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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FZX0QMFXP-90 u Connexionat de la nova instal·lació a instal·lació existent, segons DT, completament acabat i tot
inclòs.

596,72 €

(CINC-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

FZX0QMYXP-91 u Legalització de la línia d'enllumenat 1.200,00 €

(MIL DOS-CENTS EUROS)

Barcelona, desembre de 2021

Victòria Fiol

Arquitecta
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Obra 01 Pressupost RAMBLA_CORNELLÀ

Capítol 01 Operacions prèvies i enderrocs

1 F21913Z6 u Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb mitjans manuals i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 1)

26,81 13,000 348,53

2 F21Q112Z u Retirada de banc existent i aplec per al seu posterior aprofitament, inclòs
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre
camió o contenidor i càrrega i transport de l'equipament a magatzem
municipal. (P - 11)

30,07 9,000 270,63

3 F21Q25Z1 u Retirada de paperera ancorada al terra, inclòs enderroc de daus de formigó
i càrrega manual i mecànica de la runa i de l'equipament sobre camió o
contenidor (P - 12)

5,49 2,000 10,98

4 F21Q112W u Retirada de jardinera existent i càrrega sobre camió i transport de
l'equipament a magatzem municipal. (P - 10)

32,72 4,000 130,88

5 F21QQBZ1 u Retirada de pilona de qualsevol tipus, enderroc de dau de formigó i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P -
13)

9,16 20,000 183,20

6 F21QQBZ2 u Desmuntatge i aplec de l'equipament de correus. (P - 14) 18,32 1,000 18,32

7 F21QQBZ3 u Desmuntatge i aplec de tòtem publicitar. (P - 15) 50,25 1,000 50,25

8 F21QQBZ4 u Retirada de cabina de telèfons per part de Companyia. (P - 16) 470,29 1,000 470,29

9 F21BU570 u Retirada de senyal, inclòs arrencada de suport, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 5)

20,11 3,000 60,33

10 F219FFCZ m Tall en paviment, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 4)

9,34 8,000 74,72

11 F2194JEZ m2 Demolició de paviment de peces prefabricades de formigó col·locades
sobre formigó, de qualsevol gruix, inclòs base de formigó, amb mitjans
mecànics i manuals, i càrrega sobre camió (P - 3)

16,71 213,000 3.559,23

12 F2194JEW m2 Demolició de paviment de llamborda col·locades sobre formigó, de
qualsevol gruix, inclòs base de formigó, amb mitjans mecànics i manuals, i
càrrega sobre camió (P - 2)

23,33 166,000 3.872,78

13 F21DYG0N u Retirada de reixa d'embornal existent, de qualsevol tipus, amb mitjans
manuals i càrrega sobre camió i transport a abocador (P - 9)

8,60 2,000 17,20

14 F21DYG00 u Anul·lació d'embornal de 70x30 cm, amb mitjans mecànics i manuals, amb
reblert amb formigó HM-20 i tapiat de connexions (P - 8)

65,70 2,000 131,40

TOTAL Capítol 01.01 9.198,74

Obra 01 Pressupost RAMBLA_CORNELLÀ

Capítol 02 Paviments

1 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 26)

29,73 47,000 1.397,31

2 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària,
inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió (P - 28)

44,19 265,000 11.710,35

3 F9F161Z3 m2 Paviment semi-permeable de peça prefabricada de formigó, de forma
rectangular de 10x30 cm i 10 cm de gruix, color CENIZA, de BREINCO o
equivalent, amb separadors tipus GETAC, tot segons DT i indicacions de la
DF. (P - 29)

63,00 187,000 11.781,00

4 F9F161Z4 m2 Paviment continu de peça prefabricada de formigó, de forma rectangular
de 10x30 cm i 10 cm de gruix, color CENIZA, de BREINCO o equivalent,
col·locada sobre 3cm de sorra, tot segons DT i indicacions de la DF. (P -
30)

69,72 48,000 3.346,56

EUR
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TOTAL Capítol 01.02 28.235,22

Obra 01 Pressupost RAMBLA_CORNELLÀ

Capítol 03 Instal·lacions

Subcapítol 00 Obra civil comú

1 F2194JEZ m2 Demolició de paviment de peces prefabricades de formigó col·locades
sobre formigó, de qualsevol gruix, inclòs base de formigó, amb mitjans
mecànics i manuals, i càrrega sobre camió (P - 3)

16,71 92,100 1.538,99

2 F219FFCZ m Tall en paviment, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 4)

9,34 151,000 1.410,34

3 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 (P - 27)

96,52 13,815 1.333,42

4 F9F161Z5 m2 Reposició de paviment de lloses iguals a les existents, seguint el mateix
especejament, mides, gruix i color, col·locades amb morter i rejuntades. (P
- 31)

87,92 92,100 8.097,43

TOTAL Subcapítol 01.03.00 12.380,18

Obra 01 Pressupost RAMBLA_CORNELLÀ

Capítol 03 Instal·lacions

Subcapítol 01 Enllumenat

1 FZX0QMYX u Legalització de la línia d'enllumenat (P - 91) 1.200,00 1,000 1.200,00

2 FZX0QMFX u Connexionat de la nova instal·lació a instal·lació existent, segons DT,
completament acabat i tot inclòs. (P - 90)

596,72 3,000 1.790,16

3 F223U105 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x50 cm,
inclou el piconatge del fons, aportació de 20 cm de sorra garbellada, resta
del reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres
de la pròpia excavació. Inclou banda de senyalització. (P - 18)

9,09 66,000 599,94

4 FDG513Z7 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 38)

5,61 110,500 619,91

5 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 50)

3,80 184,000 699,20

6 FGD2322D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3
m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 52)

66,15 4,000 264,60

7 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 51)

9,43 116,025 1.094,12

8 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124, col·locat amb morter (P - 47)

64,01 15,000 960,15

9 FDK282CZ u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x50 cm, per a instal·lacions
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 44)

105,55 15,000 1.583,25

10 F21DQGZ2 u Demolició d'arqueta existent, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
(P - 6)

7,34 10,000 73,40

11 FHM11F2Z u Desmuntatge, desconnexió i nova col·locació de columna d'enllumenat
existent, inclòs nou dau de formigó i perns, totalment muntada i
connectada, inclòs enderroc de la fonamentació existent i càrrega sobre
camió o contenidor de la runa. (P - 53)

150,25 2,000 300,50

EUR



Rambla Josep Anselm Clavè (entre carretera d´Esplugues i el carrer del Dr.Carulla).

Cornellà de Llobregat

PRESSUPOST Pàg.: 3

12 FHM11FZ2 u Subministrament i col·locació de columna amb doble braç, model a triar
per la DF, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó (P - 55)

849,60 1,000 849,60

13 FHM11FZ8 u Subministrament i col·locació de columna amb un braç, model a triar per la
DF, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada
sobre dau de formigó (P - 56)

635,40 1,000 635,40

14 FHQLYBZ1 m Subministrament i instal·lació de LED, en tires de 1,00 i 0,5m, tipus
ILUMMARK ILMARK12-RGB-24-DMX512(CNS) de SCHREDER
SOCELEC o equivalent, completament muntat. (P - 58)

298,03 69,000 20.564,07

15 FHQLYBZ2 u Subministrament i instal·lació de connector mascle/femella per a tira de
LED tipus ILUMMARK de SCHREDER SOCELEC o equivalent,
completament muntat. (P - 59)

14,81 162,000 2.399,22

16 FHQLYBZ5 u Subministrament i instal·lació de caixa driver MeanWell HLG-150H-24 IP
67 i connector IP68 més connector endcap, per a tira de LED tipus
ILUMMARK de SCHREDER SOCELEC o equivalent, completament
muntat. (P - 60)

220,33 10,000 2.203,30

17 FHQLYBZ7 u Subministrament i instal·lació de controlador Nicolaudie DMX per a tira de
LED tipus ILUMMARK de SCHREDER SOCELEC o equivalent,
completament muntat. (P - 61)

1.428,77 1,000 1.428,77

18 FHQLYBZA u Subministrament i instal·lació d'extensió de cable DC (2pin IP67 mascle
conn -2x1.5G, 3 metres - 2 pin IP67 connexió femella) per a tira LED tipus
ILUMMARK de SCHREDER SOCELEC o equivalent, completament
muntat. (P - 62)

22,70 162,000 3.677,40

19 FHQLYBZX u Subministrament i instal·lació de cable DMX input cable (stripped
end-5core DMX, 3m -5pin IP67 connexió fememlla) per a tira LED tipus
ILUMMARK de SCHREDER SOCELEC o equivalent, completament
muntat. (P - 63)

22,70 81,000 1.838,70

20 FDK254FZ m Formació de ´´U´´ de formigó HM20, de 84mmd e profunidatat i 40mm
d'ample per muntatge del perfil d'alumini del punt de llum LED encastat,
amb parets de 10cm, encofrat i desencofrat, amb solera de 10cm amb
punts de drenatge per a sortida de l'aigua, sobre llit de sorra, inclòs el
segellat del perfil d'alumini amb el calaix de formigó.  (P - 43)

103,46 69,000 7.138,74

21 FHM11FZW u Medicions lumíniques de l'àmbit de projecte segons normativa vigent UNE-
EN - 13201 realitzades per laboratori homologat. (P - 57)

750,00 1,000 750,00

22 FHM11FAZ u Desconnexió de punt de llum existent i nova connexió de la nova línia. (P -
54)

36,34 9,000 327,06

TOTAL Subcapítol 01.03.01 50.997,49

Obra 01 Pressupost RAMBLA_CORNELLÀ

Capítol 03 Instal·lacions

Subcapítol 02 Drenatge

1 F22218ZA m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, realitzada amb mitjans
manuals i macànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 17)

11,51 23,000 264,73

2 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 -
22)

89,52 10,920 977,56

3 FD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa (P - 34)

24,49 14,000 342,86

4 F21DQUWZ u Arrencada de tapa de pou de registre, amb mitjans manuals i mecànics i
càrrega sobre camió (P - 7)

12,98 2,000 25,96

5 FDDU6VD3 u Bastiment i tapa per pou de registre de fosa dúctil tipus SOLO 7SC de
NORINCO o equivalent, classe D400 per a trànsit intens, no ventilada, amb
tancament antirrobatori, amb les inscripcions ''CLAVEGUERAM'',
Ajuntament de Cornellà i escut municipal. Totalment instal.lada. El
bastiment es fixarà a la solera amb 8 cargols d'acer inoxidables i de
mètrica 12 mm amb HIT150 de la casa Hilti o equivalent. (P - 35)

452,19 2,000 904,38

EUR
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6 FD5J52ZE u Subministrament i col·locació d'embornal sifònic DELTA SF-570 de Benito
o equivalent, classe C250, amb adaptador de sortida per a connexió al
clavegueram, totalment instal·lat segons DF. (P - 33)

224,34 8,000 1.794,72

7 FDDZUSZW u Connexió a col·lector, inclòs peces especials (clips, colzes...), tot segons
especificacions de la DF i dels tècnics municipals. (P - 37)

188,46 6,000 1.130,76

8 FDDZUSTW u Inspecció del clavegueram amb càmera de les obres executades (P - 36) 1.102,50 1,000 1.102,50

TOTAL Subcapítol 01.03.02 6.543,47

Obra 01 Pressupost RAMBLA_CORNELLÀ

Capítol 03 Instal·lacions

Subcapítol 03 Reg

1 FJM1UZZZ u Execució d'escomesa d'aigua i comptador de 2,5m3/h, inclosos drets
d'escomesa, tot segons compayia. (P - 64)

3.734,22 1,000 3.734,22

2 FDK3UR40 u Pericó de 120*60*60 cm de mides interiors, model de la companyia
d'aigües, sobre base drenant de graves, lliscada i impermeabilitzada.
inclou tubs passamurs de 100 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica
amb tirador ocultable (P - 46)

257,96 1,000 257,96

3 FJSAU011 u Subministrament i instal·lació de programador SAMCLABOX de 9V, equip
autònom de dimensions reduïdes 85x80x95mmm amb pila de 9Vdc. Equip
estanc amb grau IP68 instal·lat en pericó per a 4 sortides, amb
comunicació mitjançant radiofreqüència, activació manual amb imant,
electrònicament amb consola i remota per Internet, incloent la configuració.
Sistema INFINITE. (P - 68)

788,47 2,000 1.576,94

4 FJSAUE01 u Subministrament i instal·lació d'equip repetidor tipus Samclabox o
equivalent, de dimensions 85x80x95 mm, alimentat mitjançant energia
solar fotovoltaica, amb comunicació amb la resta d'equips del sistema per
radiofreqüència, amb un IP68. SISTEMA INFINITE. (P - 69)

708,31 1,000 708,31

5 FJSBB221HB9Z u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material
metàl·lic, amb solenoide de 24 V ref. IBV-101G-B de la serie
Electrovàlvules de HUNTER o equivalent, per a una pressió màxima de 16
bar, amb regulador de cabal i de pressió, connectada a les xarxes elèctrica
i d'aigua amb connectors estancs (P - 70)

211,97 8,000 1.695,76

6 FDK2UR16 u Pericó de 60x60x60 cm lliures interiors, format per parets de maó calat de
15 cm de gruix totalment arrebossades amb morter 1:3, sobre base
drenant de 20 cm de grava de 15 mm de diàmetre. Inclou l'excavació amb
mitjans mecànics o manuals, passatubs, tapa de fosa dúctil de 60x60 cm
de resistència C-250 i qualsevol material o mà d'obra necessària per deixar
la unitat d'obra totalment acabada. (P - 45)

285,89 4,000 1.143,56

7 FDK282CZ u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x50 cm, per a instal·lacions
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 44)

105,55 4,000 422,20

8 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124, col·locat amb morter (P - 47)

64,01 4,000 256,04

9 F223U105 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x50 cm,
inclou el piconatge del fons, aportació de 20 cm de sorra garbellada, resta
del reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres
de la pròpia excavació. Inclou banda de senyalització. (P - 18)

9,09 197,000 1.790,73

10 FDG5U3Z2 m Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de
diàmetre nominal, de doble capa. (P - 42)

4,72 97,000 457,84

11 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa (P - 48)

16,76 31,000 519,56

12 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa (P - 49)

8,17 194,000 1.584,98

EUR
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13 FJM3UR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de les canonades de
degoteig, incloent pericó antivandàlic rodó d'HDPE injectat en plàstic d'alta
resistència, de dimensions 32x24 cm i color verd, col·locat sobre graves (P
- 65)

66,48 9,000 598,32

14 FJS5UG2Z m Instal·lació en rasa de goters autocompensants tipus Unitecline o
equivalent, cabal de 2,3 l/h, sistema Turbonet, amb separació entre goters
de 0,5 m. Inclou l'excavació de rases, part proporcional de tubs secundaris
(d'alimentació i col·lectors), connexió amb collarins de presa i accessoris.
(P - 66)

7,19 168,000 1.207,92

15 FJS5UGZN m Instal·lació en junta verda de paviment mixt de goters autocompensants
tipus Unitecline o equivalent, cabal de 2,3 l/h, sistema Turbonet, amb
separació entre goters de 0,3m, recobert amb funda ECO-WRAP de
HUNTER o equivalent. Inclou part proporcional de tubs secundaris
(d'alimentació i col·lectors), connexió amb collarins de presa i accessoris.
(P - 67)

5,84 834,000 4.870,56

TOTAL Subcapítol 01.03.03 20.824,90

Obra 01 Pressupost RAMBLA_CORNELLÀ

Capítol 03 Instal·lacions

Subcapítol 04 Telecomunicacions

1 F223U105 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x50 cm,
inclou el piconatge del fons, aportació de 20 cm de sorra garbellada, resta
del reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres
de la pròpia excavació. Inclou banda de senyalització. (P - 18)

9,09 73,500 668,12

2 FDK2UR16 u Pericó de 60x60x60 cm lliures interiors, format per parets de maó calat de
15 cm de gruix totalment arrebossades amb morter 1:3, sobre base
drenant de 20 cm de grava de 15 mm de diàmetre. Inclou l'excavació amb
mitjans mecànics o manuals, passatubs, tapa de fosa dúctil de 60x60 cm
de resistència C-250 i qualsevol material o mà d'obra necessària per deixar
la unitat d'obra totalment acabada. (P - 45)

285,89 3,000 857,67

3 FDG5233Z m Canalització amb tres tubs de polietilè de 75 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 - 39)

15,72 73,500 1.155,42

4 FDG523UZ u Connexió al quadre de fibra de l'Ajuntament, tot segons indicacions de la
DF. (P - 41)

315,46 1,000 315,46

5 FDG523RZ u Connexió al fanal, tot segons indicacions de la DF. (P - 40) 189,28 1,000 189,28

TOTAL Subcapítol 01.03.04 3.185,95

Obra 01 Pressupost RAMBLA_CORNELLÀ

Capítol 04 SUDS i enjardinament

1 FR3P215Z m3 Subministrament de terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada
en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals a les juntes del
paviment mixt. (P - 80)

147,73 3,350 494,90

2 FR7147ZK m2 Sembra manual a la junta verda de barreja de llavors 25% FESTUCA
ARUNDINACEA FESNOVA, 23% FESTUCA ARUNDINACEA TERRANO,
19% FESTUCA ARUNDINACEA BIZEM, 11% LOLIUM PRENNE RINOVO
i 22% POA PRATENSIS PRAFIN, amb una dosificació de 35g/m2, primer
reg  i sega. (P - 89)

7,94 94,000 746,36

3 F22218ZA m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, realitzada amb mitjans
manuals i macànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 17)

11,51 87,000 1.001,37

4 FD5AEL01 m Subministrament i col·locació de sistema de drenatge format per caixa
drenant tipus dipòsit modular Atlantis de la casa Suds o equivalent
constituït per 1 mòdul doble per metre lineal, de 400x880x685 fabricats en
polipropilè d'un 90% de porositat, 239l/mòdul i 20 T/m2 de resistència, tot

104,20 16,800 1.750,56

EUR



Rambla Josep Anselm Clavè (entre carretera d´Esplugues i el carrer del Dr.Carulla).

Cornellà de Llobregat

PRESSUPOST Pàg.: 6

col·locat i provat; embolcall amb làmina geotextil permeable, teixit no teixit
100% polipropilè de 140 g/m2 i posterior reblert de rasa, amb mitjans
manuals, amb gravilla rentada i cribada de granulometria 10-20mm. Tot el
conjunt embolcallat amb làmina geotextil permeable, teixit no teixit 100%
polipropilè de 140 g/m2. Tot muntat segons prescripcions del fabricant. (P -
32)

5 FR3P9182 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm, subministrada a granel
i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 81)

47,25 47,150 2.227,84

6 FR3P2112 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 79)

62,56 38,750 2.424,20

7 F7B451ZZ m2 Subministrament i col·locació de malla anti herbes. (P - 25) 4,10 77,500 317,75

8 FR3PE412 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 82)

65,68 11,650 765,17

9 FR6BU2P2 m2 Subministrament i plantació de TARDOR, amb JUNIPERUS COMMUNIS i
MUHLENBERGIA CAPILLARIS, o equivalents aprovades per la DF, amb
una densitat de 4u/m2, tot segons plànol de plantació. subministrades en
contenidor de 5l de capacitat com a mínim, inclós formació de clot de
plantació de 0.3x0.3x0.3m, inclosos regs d'arrelament i totes les tasques i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
documentació tècnica i indicacions de la DF. (P - 84)

62,82 11,100 697,30

10 FR6BU2P3 m2 Subministrament i plantació d'HIVERN, amb RUSCUS ACULEATUS i
ERICA MULTIFLORA, o equivalents aprovades per la DF, amb una
densitat de 7-6u/m2, tot segons plànol de plantació. subministrades en
contenidor de 5l de capacitat com a mínim, inclós formació de clot de
plantació de 0.3x0.3x0.3m, inclosos regs d'arrelament i totes les tasques i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
documentació tècnica i indicacions de la DF. (P - 85)

75,51 10,400 785,30

11 FR6BU2P4 m2 Subministrament i plantació d'ESTIU, amb ATRIPLEX HALIMUS i
PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA, o equivalents aprovades per la DF, amb
una densitat de 4u/m2, tot segons plànol de plantació. subministrades en
contenidor de 5l de capacitat com a mínim, inclós formació de clot de
plantació de 0.3x0.3x0.3m, inclosos regs d'arrelament i totes les tasques i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
documentació tècnica i indicacions de la DF. (P - 86)

54,75 12,400 678,90

12 FR6BU2P5 m2 Subministrament i plantació de PRIMAVERA, amb PISTACIA LENTISCUS
i SENECIA CINERARIA, o equivalents aprovades per la DF, amb una
densitat de 4 i 9u/m2, tot segons plànol de plantació. subministrades en
contenidor de 5l de capacitat com a mínim, inclós formació de clot de
plantació de 0.3x0.3x0.3m, inclosos regs d'arrelament i totes les tasques i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
documentació tècnica i indicacions de la DF. (P - 87)

58,49 10,900 637,54

13 FR6BU2P6 m2 Subministrament i plantació de PERIMETRAL, amb DIETES
GRANDIFLORA i CALAMINTHA NEPETA, o equivalents aprovades per la
DF, amb una densitat de 9u/m2, tot segons plànol de plantació.
subministrades en contenidor de 5l de capacitat com a mínim, inclós
formació de clot de plantació de 0.3x0.3x0.3m, inclosos regs d'arrelament i
totes les tasques i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons documentació tècnica i indicacions de la DF. (P - 88)

50,00 29,000 1.450,00

14 F6A1ST20 m Tanca reixat de simple torsió de 1m d'alltura. Feta amb tela metàl·lica de
torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre
2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 80x4 mm col·locats cada
1,5 m. Tots els elements metàl·lics executats amb acer BS 355 galvanitzat
en calent, amb una dotació mínima de 275 gr/m2 de zenc, realitzada a
taller sobre element acabat, tant per dins com per fora.
(P - 23)

16,87 82,500 1.391,78

15 F6A1ST28 m Subministrament i muntatge de barana per a protecció definitiva de
plantacions, sense travesser, d'acer inoxidable 1.4301(aisi 304) segons
une-en 10088-1, de 30cm d'alçada, amb passamà de tub de 28 mm de
diàmetre i 2mm de gruix i 2 muntants de pletina, col.locada amb ancoratge
i fonaments de formigó de 30 cm d'alçada i 15 cm de diàmetre, tot segons
projecte i indicacions de la DF. (P - 24)

93,87 82,500 7.744,28

16 FR6BMV0N u Un (1) any de manteniment de la vegetació projectada, a abonar al final de
les obres d'acord amb la justificació documentada del contracte de
manteniment d'acord amb el Pla aprovat per l'Ajuntament. (P - 83)

3.345,30 1,000 3.345,30

EUR
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TOTAL Capítol 01.04 26.458,55

Obra 01 Pressupost RAMBLA_CORNELLÀ

Capítol 05 Mobiliari urbà

1 FQAM11ZA u Subministrament i muntatge de pedals biosaludables de HAPPYLUDIC o
equivalent, de 520x440x220mm, amb base de metall pintat al pols, plàstic
reciclat i HPL, amb pedals amb fre per a col·locar davant de banc existent,
inclòs elements de fixació i fonament, totalment muntat. (P - 76)

543,93 2,000 1.087,86

2 FQAM11ZZ u Subministrament i muntatge de taula d'escacs Prat d'ESCOFET o
equivalent, a aprovar per la DF, completament muntada i fixada. (P - 78)

1.159,04 2,000 2.318,08

3 FQAM11ZW u Subministrament i muntatge de seient de color blanc per a taula d'escacs
Prat d'ESCOFET o equivalent, a aprovar per la DF, completament muntat i
fixat. (P - 77)

476,09 4,000 1.904,36

4 FQ11GCZ2 u Col·locació a nova ubicació d'equipament de correus recuperat de l'obra,
completament muntat. (P - 73)

105,23 1,000 105,23

5 FQ11GCZ3 u Col·locació a nova ubicació de tòtem publicitari recuperat de l'obra,
completament muntat. (P - 74)

146,15 1,000 146,15

6 FQ115VZ3 u Banc model MONTSENY d'ESCOFET o equivalent, de 300cm de llargària,
amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de
fosa, de preu superior, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 72)

1.020,56 6,000 6.123,36

7 FQ21BC6W u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer
perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions
mecàniques, model PA600M de Benito o equivalent. (P - 75)

83,07 2,000 166,14

TOTAL Capítol 01.05 11.851,18

Obra 01 Pressupost RAMBLA_CORNELLÀ

Capítol 06 Gestió de residus

1 F2R540MA m3 Transport de terres i residus de qualsevol tipus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor o amb camió, inclòs temps d'espera. (P -
19)

5,14 233,465 1.200,01

2 F2RA73Z0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts, inclòs
especials no perillosos, procedents de construcció o demolició, inclòs
cànon d'abocament. (P - 20)

24,59 96,545 2.374,04

3 F2RA7LZZ m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, de terra inerts
procedents d'excavació. (P - 21)

3,68 136,920 503,87

TOTAL Capítol 01.06 4.077,92

Obra 01 Pressupost RAMBLA_CORNELLÀ

Capítol 07 Varis

1 FPA9F1SS u Aplicació de les mesures, materials i equipaments de prevenció en matèria
de Seguretat i Salut a l'obra d'acord amb el Pla de Seguretat i Salut
aprovat. (P - 71)

2.600,00 1,000 2.600,00

TOTAL Capítol 01.07 2.600,00

EUR
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P-1 F21913Z6 u Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

26,81 €

Altres conceptes 26,81000 €

P-2 F2194JEW m2 Demolició de paviment de llamborda col·locades sobre formigó, de qualsevol gruix, inclòs base de
formigó, amb mitjans mecànics i manuals, i càrrega sobre camió

23,33 €

Altres conceptes 23,33000 €

P-3 F2194JEZ m2 Demolició de paviment de peces prefabricades de formigó col·locades sobre formigó, de qualsevol
gruix, inclòs base de formigó, amb mitjans mecànics i manuals, i càrrega sobre camió

16,71 €

Altres conceptes 16,71000 €

P-4 F219FFCZ m Tall en paviment, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir 9,34 €

Altres conceptes 9,34000 €

P-5 F21BU570 u Retirada de senyal, inclòs arrencada de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

20,11 €

Altres conceptes 20,11000 €

P-6 F21DQGZ2 u Demolició d'arqueta existent, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 7,34 €

Altres conceptes 7,34000 €

P-7 F21DQUWZ u Arrencada de tapa de pou de registre, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió 12,98 €

Altres conceptes 12,98000 €

P-8 F21DYG00 u Anul·lació d'embornal de 70x30 cm, amb mitjans mecànics i manuals, amb reblert amb formigó
HM-20 i tapiat de connexions

65,70 €

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

43,08000 €

Altres conceptes 22,62000 €

P-9 F21DYG0N u Retirada de reixa d'embornal existent, de qualsevol tipus, amb mitjans manuals i càrrega sobre
camió i transport a abocador

8,60 €

Altres conceptes 8,60000 €

P-10 F21Q112W u Retirada de jardinera existent i càrrega sobre camió i transport de l'equipament a magatzem
municipal.

32,72 €

Altres conceptes 32,72000 €

P-11 F21Q112Z u Retirada de banc existent i aplec per al seu posterior aprofitament, inclòs enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i càrrega i transport de
l'equipament a magatzem municipal.

30,07 €

Altres conceptes 30,07000 €

P-12 F21Q25Z1 u Retirada de paperera ancorada al terra, inclòs enderroc de daus de formigó i càrrega manual i
mecànica de la runa i de l'equipament sobre camió o contenidor

5,49 €

Altres conceptes 5,49000 €

P-13 F21QQBZ1 u Retirada de pilona de qualsevol tipus, enderroc de dau de formigó i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

9,16 €

Altres conceptes 9,16000 €

P-14 F21QQBZ2 u Desmuntatge i aplec de l'equipament de correus. 18,32 €

Altres conceptes 18,32000 €

P-15 F21QQBZ3 u Desmuntatge i aplec de tòtem publicitar. 50,25 €

Altres conceptes 50,25000 €

P-16 F21QQBZ4 u Retirada de cabina de telèfons per part de Companyia. 470,29 €
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Altres conceptes 470,29000 €

P-17 F22218ZA m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, realitzada amb mitjans manuals i macànics i
càrrega mecànica sobre camió

11,51 €

Altres conceptes 11,51000 €

P-18 F223U105 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x50 cm, inclou el piconatge del
fons, aportació de 20 cm de sorra garbellada, resta del reblert i compactació per capes amb terres
seleccionades sense pedres de la pròpia excavació. Inclou banda de senyalització.

9,09 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària per avís d'instal·lació existent 0,13650 €

B031U210 m3 Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila 2,02050 €

Altres conceptes 6,93300 €

P-19 F2R540MA m3 Transport de terres i residus de qualsevol tipus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor o amb camió, inclòs temps d'espera.

5,14 €

Altres conceptes 5,14000 €

P-20 F2RA73Z0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts, inclòs especials no perillosos,
procedents de construcció o demolició, inclòs cànon d'abocament.

24,59 €

B2RA7581 t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

11,70900 €

B2RA75A1 t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

11,70900 €

Altres conceptes 1,17200 €

P-21 F2RA7LZZ m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, de terra inerts procedents d'excavació.

3,68 €

B2RA7ZZ1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, de terra inerts procedents d'excavació.

3,50000 €

Altres conceptes 0,18000 €

P-22 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

89,52 €

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

78,98000 €

Altres conceptes 10,54000 €

P-23 F6A1ST20 m Tanca reixat de simple torsió de 1m d'alltura. Feta amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat
galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre
80x4 mm col·locats cada 1,5 m. Tots els elements metàl·lics executats amb acer BS 355
galvanitzat en calent, amb una dotació mínima de 275 gr/m2 de zenc, realitzada a taller sobre
element acabat, tant per dins com per fora.

16,87 €

B0A216SG m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de malla i de D 2,7 mm 2,22000 €

B6AZ3134 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m 0,68474 €

Altres conceptes 13,96526 €

P-24 F6A1ST28 m Subministrament i muntatge de barana per a protecció definitiva de plantacions, sense travesser,
d'acer inoxidable 1.4301(aisi 304) segons une-en 10088-1, de 30cm d'alçada, amb passamà de tub
de 28 mm de diàmetre i 2mm de gruix i 2 muntants de pletina, col.locada amb ancoratge i
fonaments de formigó de 30 cm d'alçada i 15 cm de diàmetre, tot segons projecte i indicacions de
la DF.

93,87 €

B6AZ31550 m Subministrament i muntatge de barana per a protecció definitiva de plantacions, sense travesser,
d'acer inoxidable 1.4301(aisi 304) segons une-en 10088-1, de 30cm d'alçada, amb passamà de tub
de 28 mm de diàmetre i 2mm de gruix i 2 muntants de pletina, col.locada amb ancoratge i
fonaments de formigó de 30 cm d'alçada i 15 cm de diàmetre, tot segons projecte i indicacions de

75,00000 €
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la DF.

B064300B 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

5,74400 €

Altres conceptes 13,12600 €

P-25 F7B451ZZ m2 Subministrament i col·locació de malla anti herbes. 4,10 €

B7B151K0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 350 a 400 g/m2 2,16700 €

Altres conceptes 1,93300 €

P-26 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 29,73 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 20,20550 €

B0111000 m3 Aigua 0,08750 €

Altres conceptes 9,43700 €

P-27 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

96,52 €

B064300B 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

75,39000 €

Altres conceptes 21,13000 €

P-28 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió

44,19 €

B96AUG10 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

30,72300 €

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

3,09375 €

Altres conceptes 10,37325 €

P-29 F9F161Z3 m2 Paviment semi-permeable de peça prefabricada de formigó, de forma rectangular de 10x30 cm i 10
cm de gruix, color CENIZA, de BREINCO o equivalent, amb separadors tipus GETAC, tot segons
DT i indicacions de la DF.

63,00 €

B9F161Z0 m2 Paviment de peça prefabricada de formigó, de forma rectangular de 10x30 cm i 10 cm de gruix,
color CENIZA, de BREINCO o equivalent.

16,73000 €

B9F161ZZ u Separador biodegradable tipus GETAC 1,92000 €

Altres conceptes 44,35000 €

P-30 F9F161Z4 m2 Paviment continu de peça prefabricada de formigó, de forma rectangular de 10x30 cm i 10 cm de
gruix, color CENIZA, de BREINCO o equivalent, col·locada sobre 3cm de sorra, tot segons DT i
indicacions de la DF.

69,72 €

B9F161Z0 m2 Paviment de peça prefabricada de formigó, de forma rectangular de 10x30 cm i 10 cm de gruix,
color CENIZA, de BREINCO o equivalent.

24,37800 €

B031U210 m3 Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila 0,67350 €

Altres conceptes 44,66850 €

P-31 F9F161Z5 m2 Reposició de paviment de lloses iguals a les existents, seguint el mateix especejament, mides,
gruix i color,  col·locades amb morter i rejuntades.

87,92 €

B9F1610Z m2 Lloses iguals a les existents 48,96000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,36561 €

B0111000 m3 Aigua 0,01750 €

Altres conceptes 38,57689 €

P-32 FD5AEL01 m Subministrament i col·locació de sistema de drenatge format per caixa drenant tipus dipòsit
modular Atlantis de la casa Suds o equivalent constituït per 1 mòdul doble per metre lineal, de

104,20 €
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400x880x685 fabricats en polipropilè d'un 90% de porositat, 239l/mòdul i 20 T/m2 de resistència,
tot col·locat i provat; embolcall amb làmina geotextil permeable, teixit no teixit 100% polipropilè de
140 g/m2 i posterior reblert de rasa, amb mitjans manuals, amb gravilla rentada i cribada de
granulometria 10-20mm. Tot el conjunt embolcallat amb làmina geotextil permeable, teixit no teixit
100% polipropilè de 140 g/m2. Tot muntat segons prescripcions del fabricant.

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 10,02500 €

BDDZX001 u Dipòsit modular Atlantis constituït per mòduls dobles de 400x880x685 fabricats en polipropilè d'un
90% de porositat, 239l/mòdul i 20 T/m2 de resistència, tot col·locat i provat.

29,50000 €

B7B1X001 m2 Làmina geotextil permeable, teixit no teixit 100% polipropilè de 140g/m2 2,57500 €

Altres conceptes 62,10000 €

P-33 FD5J52ZE u Subministrament i col·locació d'embornal sifònic DELTA SF-570 de Benito o equivalent, classe
C250, amb adaptador de sortida per a connexió al clavegueram, totalment instal·lat segons DF.

224,34 €

B0111000 m3 Aigua 0,00525 €

BD5E19ZZ u Embornal sifònic DELTA SF-570 de Benito o equivalent, classe C2-50, amb adaptador de sortida
per a connexió al clavegueram

190,00000 €

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

7,10820 €

Altres conceptes 27,22655 €

P-34 FD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

24,49 €

BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

11,19960 €

Altres conceptes 13,29040 €

P-35 FDDU6VD3 u Bastiment i tapa per pou de registre de fosa dúctil tipus SOLO 7SC de NORINCO o equivalent,
classe D400 per a trànsit intens, no ventilada, amb tancament antirrobatori, amb les inscripcions
''CLAVEGUERAM'', Ajuntament de Cornellà i escut municipal. Totalment instal.lada. El bastiment
es fixarà a la solera amb 8 cargols d'acer inoxidables i de mètrica 12 mm amb HIT150 de la casa
Hilti o equivalent.

452,19 €

BDDZ6VD1 u Bastiment i tapa per pou de registre de fosa dúctil tipus SOLO 7SC de NORINCO o equivalent,
classe D400 per a trànsit intens, no ventilada, amb tancament antirrobatori, amb les inscripcions
''CLAVEGUERAM'', Ajuntament de Cornellà i escut municipal.

352,90000 €

B0A6TA98 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable 54,32000 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,83470 €

Altres conceptes 44,13530 €

P-36 FDDZUSTW u Inspecció del clavegueram amb càmera de les obres executades 1.102,50 €

BD7FZCOL dia Jornada d'inspecció amb càmera del col·lector 1.050,00000 €

Altres conceptes 52,50000 €

P-37 FDDZUSZW u Connexió a col·lector, inclòs peces especials (clips, colzes...), tot segons especificacions de la DF i
dels tècnics municipals.

188,46 €

B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural 4,86300 €

BDGZYHD0 u Peça clip elastomèric de PVC per a connectar clavegueró de diàmetre 250 mm, a un col·lector de
diàmetre 600 mm

114,33000 €

Altres conceptes 69,26700 €

P-38 FDG513Z7 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

5,61 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

4,11600 €
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BDGZP900 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

0,26260 €

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,16320 €

Altres conceptes 1,06820 €

P-39 FDG5233Z m Canalització amb tres tubs de polietilè de 75 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

15,72 €

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,48960 €

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

8,52984 €

BDGZP900 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

0,78780 €

BG22THZZ m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,96000 €

Altres conceptes 1,95276 €

P-40 FDG523RZ u Connexió al fanal, tot segons indicacions de la DF. 189,28 €

Altres conceptes 189,28000 €

P-41 FDG523UZ u Connexió al quadre de fibra de l'Ajuntament, tot segons indicacions de la DF. 315,46 €

Altres conceptes 315,46000 €

P-42 FDG5U3Z2 m Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble
capa.

4,72 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 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

3,39150 €

Altres conceptes 1,32850 €

P-43 FDK254FZ m Formació de ´´U´´ de formigó HM20, de 84mmd e profunidatat i 40mm d'ample per muntatge del
perfil d'alumini del punt de llum LED encastat, amb parets de 10cm, encofrat i desencofrat, amb
solera de 10cm amb punts de drenatge per a sortida de l'aigua, sobre llit de sorra, inclòs el segellat
del perfil d'alumini amb el calaix de formigó.

103,46 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 7,35480 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,28100 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,78000 €

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

7,18000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,23168 €

Altres conceptes 87,63252 €

P-44 FDK282CZ u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

105,55 €

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

10,55901 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,37741 €

B0111000 m3 Aigua 0,00175 €

Altres conceptes 94,61183 €

P-45 FDK2UR16 u Pericó de 60x60x60 cm lliures interiors, format per parets de maó calat de 15 cm de gruix totalment
arrebossades amb morter 1:3, sobre base drenant de 20 cm de grava de 15 mm de diàmetre.
Inclou l'excavació amb mitjans mecànics o manuals, passatubs, tapa de fosa dúctil de 60x60 cm de

285,89 €
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resistència C-250 i qualsevol material o mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment
acabada.

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

43,08000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 16,80000 €

BDKZ3171 u Bastiment i tapa de fosa dúctil de 60x60 cm de pas lliure, C-250 99,20000 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 2,77810 €

Altres conceptes 124,03190 €

P-46 FDK3UR40 u Pericó de 120*60*60 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, sobre base drenant
de graves, lliscada i impermeabilitzada. inclou tubs passamurs de 100 mm de diàmetre, bastiment
i tapa metàl·lica amb tirador ocultable

257,96 €

BDKZU120 u Bastiment i tapa metàl·lica per a pericó de serveis 158x68 cm amb tirador ocultable i potes
d'ancoratge

53,69000 €

BG22RJ10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades

0,91600 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 5,55620 €

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

32,31000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 20,58000 €

Altres conceptes 144,90780 €

P-47 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

64,01 €

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

41,54000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,12794 €

Altres conceptes 22,34206 €

P-48 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

16,76 €

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

3,19500 €

BFB18400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,15260 €

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,07000 €

Altres conceptes 12,34240 €

P-49 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

8,17 €

BFB27400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,33620 €

BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,16000 €

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

1,66800 €

Altres conceptes 5,00580 €

P-50 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat

3,80 €
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en tub

BG31H550 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,31580 €

Altres conceptes 2,48420 €

P-51 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 9,43 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,49940 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,38000 €

Altres conceptes 7,55060 €

P-52 FGD2322D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i
soterrada

66,15 €

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 4,51000 €

BGD23220 u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix 48,91000 €

Altres conceptes 12,73000 €

P-53 FHM11F2Z u Desmuntatge, desconnexió i nova col·locació de columna d'enllumenat existent, inclòs nou dau de
formigó i perns, totalment muntada i connectada, inclòs enderroc de la fonamentació existent i
càrrega sobre camió o contenidor de la runa.

150,25 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

35,67616 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 45,62000 €

Altres conceptes 68,95384 €

P-54 FHM11FAZ u Desconnexió de punt de llum existent i nova connexió de la nova línia. 36,34 €

Altres conceptes 36,34000 €

P-55 FHM11FZ2 u Subministrament i col·locació de columna amb doble braç, model a triar per la DF, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

849,60 €

BHM11F2Z u Columna amb doble braç, model a triar per la DF, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN
40-5

689,00000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 45,62000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

35,67616 €

Altres conceptes 79,30384 €

P-56 FHM11FZ8 u Subministrament i col·locació de columna amb un braç, model a triar per la DF, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

635,40 €

BHM11FRR u Columna amb un braç, model a triar per la DF, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN
40-5

485,00000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

35,67616 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 45,62000 €

Altres conceptes 69,10384 €

P-57 FHM11FZW u Medicions lumíniques de l'àmbit de projecte segons normativa vigent UNE- EN - 13201 realitzades
per laboratori homologat.

750,00 €

Sense descomposició 750,00000 €

P-58 FHQLYBZ1 m Subministrament i instal·lació de LED, en tires de 1,00 i 0,5m, tipus ILUMMARK
ILMARK12-RGB-24-DMX512(CNS) de SCHREDER SOCELEC o equivalent, completament muntat.

298,03 €

BHQL7BZ1 m LED, en tires de 1,00 i 0,5m, tipus ILUMMARK ILMARK12-RGB-24-DMX512(CNS) de SCHREDER
SOCELEC o equivalent

255,00000 €
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Altres conceptes 43,03000 €

P-59 FHQLYBZ2 u Subministrament i instal·lació de connector mascle/femella per a tira de LED tipus ILUMMARK de
SCHREDER SOCELEC o equivalent, completament muntat.

14,81 €

BHQL7BZ2 u Connector mascle/femella per a tira de LED tipus ILUMMARK de SCHREDER SOCELEC o
equivalent.

11,00000 €

Altres conceptes 3,81000 €

P-60 FHQLYBZ5 u Subministrament i instal·lació de caixa driver MeanWell HLG-150H-24 IP 67 i connector IP68 més
connector endcap, per a tira de LED tipus ILUMMARK de SCHREDER SOCELEC o equivalent,
completament muntat.

220,33 €

BHQL7CZ2 u Caixa MeanWell HLG-150H-24 IP 67 driver i connector IP68 més connector endcap, per a tira de
LED tipus ILUMMARK de SCHREDER SOCELEC o equivalent

185,00000 €

Altres conceptes 35,33000 €

P-61 FHQLYBZ7 u Subministrament i instal·lació de controlador Nicolaudie DMX per a tira de LED tipus ILUMMARK
de SCHREDER SOCELEC o equivalent, completament muntat.

1.428,77 €

BHQL7CZ7 u Controlador Nicolaudie DMX per a tira de LED tipus ILUMMARK de SCHREDER SOCELEC o
equivalent

1.130,00000 €

Altres conceptes 298,77000 €

P-62 FHQLYBZA u Subministrament i instal·lació d'extensió de cable DC (2pin IP67 mascle conn -2x1.5G, 3 metres - 2
pin IP67 connexió femella) per a tira LED tipus ILUMMARK de SCHREDER SOCELEC o
equivalent, completament muntat.

22,70 €

BHQLBZA u Extensió de cable DC (2pin IP67 mascle conn -2x1.5G, 3 metres - 2 pin IP67 connexió femella) per
a tira LED tipus ILUMMARK de SCHREDER SOCELEC o equivalent.

17,00000 €

Altres conceptes 5,70000 €

P-63 FHQLYBZX u Subministrament i instal·lació de cable DMX input cable (stripped end-5core DMX, 3m -5pin IP67
connexió fememlla) per a tira LED tipus ILUMMARK de SCHREDER SOCELEC o equivalent,
completament muntat.

22,70 €

BHQLBZX u Cable DMX input cable (stripped end-5core DMX, 3m -5pin IP67 connexió fememlla) per a tira LED
tipus ILUMMARK de SCHREDER SOCELEC o equivalent.

17,00000 €

Altres conceptes 5,70000 €

P-64 FJM1UZZZ u Execució d'escomesa d'aigua i comptador de 2,5m3/h, inclosos drets d'escomesa, tot segons
compayia.

3.734,22 €

BJMIUZZZ u Escomesa d'aigua i comptador. 3.500,00000 €

Altres conceptes 234,22000 €

P-65 FJM3UR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de les canonades de degoteig, incloent pericó
antivandàlic rodó d'HDPE injectat en plàstic d'alta resistència, de dimensions 32x24 cm i color verd,
col·locat sobre graves

66,48 €

BJSZUR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de les canonades de degoteig 10,41000 €

BJSZU100 u Pericó antivandàlic de polietilè de 32x24, i 26 cm d'alçària, per a muntar sobre graves amb
tancament de seguretat

8,52000 €

Altres conceptes 47,55000 €

P-66 FJS5UG2Z m Instal·lació en rasa de goters autocompensants tipus Unitecline o equivalent, cabal de 2,3 l/h,
sistema Turbonet, amb separació entre goters de 0,5 m. Inclou l'excavació de rases, part
proporcional de tubs secundaris (d'alimentació i col·lectors), connexió amb collarins de presa i
accessoris.

7,19 €

BJS5U020 m Tub de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diàmetre exterior, amb gotejadors termosoldats
interiorment, autocompensant i antisucció tipus Unitecline o equivalent, per a un cabal de 3,5 l/h,
amb una separació entre gotejadors de 30 cm

1,63800 €

BFYB2405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,00400 €
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BFWB2405 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

0,18000 €

BFB2430U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 20 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal segons UNE-EN 12201

0,02900 €

Altres conceptes 5,33900 €

P-67 FJS5UGZN m Instal·lació en junta verda de paviment mixt de goters autocompensants tipus Unitecline o
equivalent, cabal de 2,3 l/h, sistema Turbonet, amb separació entre goters de 0,3m, recobert amb
funda ECO-WRAP de HUNTER o equivalent. Inclou part proporcional de tubs secundaris
(d'alimentació i col·lectors), connexió amb collarins de presa i accessoris.

5,84 €

BJS51730 m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
33 cm

1,55100 €

BJS5A7Z0 m ECO-WRAP de HUNTER 1,10000 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

Altres conceptes 3,16900 €

P-68 FJSAU011 u Subministrament i instal·lació de programador SAMCLABOX de 9V, equip autònom de dimensions
reduïdes 85x80x95mmm amb pila de 9Vdc. Equip estanc amb grau IP68 instal·lat en pericó per a 4
sortides, amb comunicació mitjançant radiofreqüència, activació manual amb imant,
electrònicament amb consola i remota per Internet, incloent la configuració. Sistema INFINITE.

788,47 €

BJSAU011 u Programador SAMCLABOX de 9V, equip autònom de dimensions reduïdes 85x80x95mmm amb
pila de 9Vdc. Equip estanc amb grau IP68 instal·lat en pericó per a 4 sortides, amb comunicació
mitjançant radiofreqüència, activació manual amb imant, electrònicament amb consola i remota per
Internet, incloent la configuració.

646,00000 €

Altres conceptes 142,47000 €

P-69 FJSAUE01 u Subministrament i instal·lació d'equip repetidor tipus Samclabox o equivalent, de dimensions
85x80x95 mm, alimentat mitjançant energia solar fotovoltaica, amb comunicació amb la resta
d'equips del sistema per radiofreqüència, amb un IP68. SISTEMA INFINITE.

708,31 €

BJSAUE01 u Equip repetidor tipus Samclabox o equivalent, de dimensions 85x80x95 mm, alimentat mitjançant
energia solar fotovoltaica, amb comunicació amb la resta d'equips del sistema per radiofreqüència

558,00000 €

Altres conceptes 150,31000 €

P-70 FJSBB221HB u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material metàl·lic, amb solenoide de
24 V ref. IBV-101G-B de la serie Electrovàlvules de HUNTER o equivalent, per a una pressió
màxima de 16 bar, amb regulador de cabal i de pressió, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs

211,97 €

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´ 3,49000 €

BJSBB220HB9 u Electrovàlvula IBV, diàmetre 1´´, rosca femella, de bronze sòlid, amb alimentació del solenoide de
24 VCA, configuració en línia, tancament lent, possibilitat d'arrencades manual mitjançant el
solenoide, ref. IBV-101G-B de la serie Electrovàlvules de HUNTER

175,10000 €

Altres conceptes 33,38000 €

P-71 FPA9F1SS u Aplicació de les mesures, materials i equipaments de prevenció en matèria de Seguretat i Salut a
l'obra d'acord amb el Pla de Seguretat i Salut aprovat.

2.600,00 €

Sense descomposició 2.600,00000 €

P-72 FQ115VZ3 u Banc model MONTSENY d'ESCOFET o equivalent, de 300cm de llargària, amb respatller de fusta,
cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu superior, col·locat amb fixacions
mecàniques

1.020,56 €

BQ115ZB1 u Banc model MONTSENY d'ESCOFET o equivalent, de 300cm de llargària, amb respatller de fusta,
cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu superior, col·locat amb fixacions
mecàniques

925,00000 €

Altres conceptes 95,56000 €

P-73 FQ11GCZ2 u Col·locació a nova ubicació d'equipament de correus recuperat de l'obra, completament muntat. 105,23 €
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Altres conceptes 105,23000 €

P-74 FQ11GCZ3 u Col·locació a nova ubicació de tòtem publicitari recuperat de l'obra, completament muntat. 146,15 €

Altres conceptes 146,15000 €

P-75 FQ21BC6W u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de
tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques, model PA600M de Benito o equivalent.

83,07 €

BQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de
tub d'acer

63,68000 €

Altres conceptes 19,39000 €

P-76 FQAM11ZA u Subministrament i muntatge de pedals biosaludables de HAPPYLUDIC o equivalent, de
520x440x220mm, amb base de metall pintat al pols, plàstic reciclat i HPL, amb pedals amb fre per
a col·locar davant de banc existent, inclòs elements de fixació i fonament, totalment muntat.

543,93 €

B064300B 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

21,54000 €

Altres conceptes 522,39000 €

P-77 FQAM11ZW u Subministrament i muntatge de seient de color blanc per a taula d'escacs Prat d'ESCOFET o
equivalent, a aprovar per la DF, completament muntat i fixat.

476,09 €

B064300B 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

14,36000 €

BQ1M11ZW u Seient per a taula d'escacs Prat o equivalent, a aprovar per la DF 405,00000 €

Altres conceptes 56,73000 €

P-78 FQAM11ZZ u Subministrament i muntatge de taula d'escacs Prat d'ESCOFET o equivalent, a aprovar per la DF,
completament muntada i fixada.

1.159,04 €

BQ1M11ZZ u Taula d'escacs Prat o equivalent, a aprovar per la DF 1.007,00000 €

B064300B 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

28,72000 €

Altres conceptes 123,32000 €

P-79 FR3P2112 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals

62,56 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

48,49845 €

Altres conceptes 14,06155 €

P-80 FR3P215Z m3 Subministrament de terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans
manuals a les juntes del paviment mixt.

147,73 €

BR3P2150 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

62,14934 €

Altres conceptes 85,58066 €

P-81 FR3P9182 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

47,25 €

B0331800 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 18 mm 33,92025 €

Altres conceptes 13,32975 €

P-82 FR3PE412 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals

65,68 €

BR3PE410 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel 48,14700 €

Altres conceptes 17,53300 €

P-83 FR6BMV0N u Un (1) any de manteniment de la vegetació projectada, a abonar al final de les obres d'acord amb
la justificació documentada del contracte de manteniment d'acord amb el Pla aprovat per

3.345,30 €
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l'Ajuntament.

Altres conceptes 3.345,30000 €

P-84 FR6BU2P2 m2 Subministrament i plantació de TARDOR, amb JUNIPERUS COMMUNIS i MUHLENBERGIA
CAPILLARIS, o equivalents aprovades per la DF, amb una densitat de 4u/m2, tot segons plànol de
plantació. subministrades en contenidor de 5l de capacitat com a mínim, inclós formació de clot de
plantació de 0.3x0.3x0.3m, inclosos regs d'arrelament i totes les tasques i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons documentació tècnica i indicacions de la DF.

62,82 €

Altres conceptes 62,82000 €

P-85 FR6BU2P3 m2 Subministrament i plantació d'HIVERN, amb RUSCUS ACULEATUS i ERICA MULTIFLORA, o
equivalents aprovades per la DF, amb una densitat de 7-6u/m2, tot segons plànol de plantació.
subministrades en contenidor de 5l de capacitat com a mínim, inclós formació de clot de plantació
de 0.3x0.3x0.3m, inclosos regs d'arrelament i totes les tasques i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons documentació tècnica i indicacions de la DF.

75,51 €

BR4H62A4 u Ruscus aculeatus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 10 l 29,12000 €

BR4CW841 u Erica multiflora en contenidor de 3 l 23,45000 €

Altres conceptes 22,94000 €

P-86 FR6BU2P4 m2 Subministrament i plantació d'ESTIU, amb ATRIPLEX HALIMUS i PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA,
o equivalents aprovades per la DF, amb una densitat de 4u/m2, tot segons plànol de plantació.
subministrades en contenidor de 5l de capacitat com a mínim, inclós formació de clot de plantació
de 0.3x0.3x0.3m, inclosos regs d'arrelament i totes les tasques i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons documentació tècnica i indicacions de la DF.

54,75 €

BR4G32ZZ u Perovskia atriplicifolia en contenidor de 3 l 32,80000 €

Altres conceptes 21,95000 €

P-87 FR6BU2P5 m2 Subministrament i plantació de PRIMAVERA, amb PISTACIA LENTISCUS i SENECIA
CINERARIA, o equivalents aprovades per la DF, amb una densitat de 4 i 9u/m2, tot segons plànol
de plantació. subministrades en contenidor de 5l de capacitat com a mínim, inclós formació de clot
de plantació de 0.3x0.3x0.3m, inclosos regs d'arrelament i totes les tasques i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons documentació tècnica i indicacions de la DF.

58,49 €

BR4GJ834 u Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 36,36000 €

Altres conceptes 22,13000 €

P-88 FR6BU2P6 m2 Subministrament i plantació de PERIMETRAL, amb DIETES GRANDIFLORA i CALAMINTHA
NEPETA, o equivalents aprovades per la DF, amb una densitat de 9u/m2, tot segons plànol de
plantació. subministrades en contenidor de 5l de capacitat com a mínim, inclós formació de clot de
plantació de 0.3x0.3x0.3m, inclosos regs d'arrelament i totes les tasques i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons documentació tècnica i indicacions de la DF.

50,00 €

BR4GJ8ZZ u DIETES GRANDIFLORA de 15a 20cm d'alçària 31,50000 €

Altres conceptes 18,50000 €

P-89 FR7147ZK m2 Sembra manual a la junta verda de barreja de llavors 25% FESTUCA ARUNDINACEA FESNOVA,
23% FESTUCA ARUNDINACEA TERRANO, 19% FESTUCA ARUNDINACEA BIZEM, 11%
LOLIUM PRENNE RINOVO i 22% POA PRATENSIS PRAFIN, amb una dosificació de 35g/m2,
primer reg  i sega.

7,94 €

BR4U1K0Z kg Barreja de llavors 25% FESTUCA ARUNDINACEA FESNOVA, 23% FESTUCA ARUNDINACEA
TERRANO, 19% FESTUCA ARUNDINACEA BIZEM, 11% LOLIUM PRENNE RINOVO i 22% POA
PRATENSIS PRAFIN

0,43750 €

Altres conceptes 7,50250 €

P-90 FZX0QMFX u Connexionat de la nova instal·lació a instal·lació existent, segons DT, completament acabat i tot
inclòs.

596,72 €

Altres conceptes 596,72000 €

P-91 FZX0QMYX u Legalització de la línia d'enllumenat 1.200,00 €

Sense descomposició 1.200,00000 €
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Obra 01 Pressupost RAMBLA_CORNELLÀ

Capítol 01 Operacions prèvies i enderrocs

1 F21913Z6 u Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb mitjans manuals i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 1)

26,81 13,000 348,53

2 F21Q112Z u Retirada de banc existent i aplec per al seu posterior aprofitament, inclòs
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre
camió o contenidor i càrrega i transport de l'equipament a magatzem
municipal. (P - 11)

30,07 9,000 270,63

3 F21Q25Z1 u Retirada de paperera ancorada al terra, inclòs enderroc de daus de formigó
i càrrega manual i mecànica de la runa i de l'equipament sobre camió o
contenidor (P - 12)

5,49 2,000 10,98

4 F21Q112W u Retirada de jardinera existent i càrrega sobre camió i transport de
l'equipament a magatzem municipal. (P - 10)

32,72 4,000 130,88

5 F21QQBZ1 u Retirada de pilona de qualsevol tipus, enderroc de dau de formigó i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P -
13)

9,16 20,000 183,20

6 F21QQBZ2 u Desmuntatge i aplec de l'equipament de correus. (P - 14) 18,32 1,000 18,32

7 F21QQBZ3 u Desmuntatge i aplec de tòtem publicitar. (P - 15) 50,25 1,000 50,25

8 F21QQBZ4 u Retirada de cabina de telèfons per part de Companyia. (P - 16) 470,29 1,000 470,29

9 F21BU570 u Retirada de senyal, inclòs arrencada de suport, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 5)

20,11 3,000 60,33

10 F219FFCZ m Tall en paviment, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 4)

9,34 8,000 74,72

11 F2194JEZ m2 Demolició de paviment de peces prefabricades de formigó col·locades
sobre formigó, de qualsevol gruix, inclòs base de formigó, amb mitjans
mecànics i manuals, i càrrega sobre camió (P - 3)

16,71 213,000 3.559,23

12 F2194JEW m2 Demolició de paviment de llamborda col·locades sobre formigó, de
qualsevol gruix, inclòs base de formigó, amb mitjans mecànics i manuals, i
càrrega sobre camió (P - 2)

23,33 166,000 3.872,78

13 F21DYG0N u Retirada de reixa d'embornal existent, de qualsevol tipus, amb mitjans
manuals i càrrega sobre camió i transport a abocador (P - 9)

8,60 2,000 17,20

14 F21DYG00 u Anul·lació d'embornal de 70x30 cm, amb mitjans mecànics i manuals, amb
reblert amb formigó HM-20 i tapiat de connexions (P - 8)

65,70 2,000 131,40

TOTAL Capítol 01.01 9.198,74

Obra 01 Pressupost RAMBLA_CORNELLÀ

Capítol 02 Paviments

1 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 26)

29,73 47,000 1.397,31

2 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària,
inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió (P - 28)

44,19 265,000 11.710,35

3 F9F161Z3 m2 Paviment semi-permeable de peça prefabricada de formigó, de forma
rectangular de 10x30 cm i 10 cm de gruix, color CENIZA, de BREINCO o
equivalent, amb separadors tipus GETAC, tot segons DT i indicacions de la
DF. (P - 29)

63,00 187,000 11.781,00

4 F9F161Z4 m2 Paviment continu de peça prefabricada de formigó, de forma rectangular
de 10x30 cm i 10 cm de gruix, color CENIZA, de BREINCO o equivalent,
col·locada sobre 3cm de sorra, tot segons DT i indicacions de la DF. (P -
30)

69,72 48,000 3.346,56

EUR
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TOTAL Capítol 01.02 28.235,22

Obra 01 Pressupost RAMBLA_CORNELLÀ

Capítol 03 Instal·lacions

Subcapítol 00 Obra civil comú

1 F2194JEZ m2 Demolició de paviment de peces prefabricades de formigó col·locades
sobre formigó, de qualsevol gruix, inclòs base de formigó, amb mitjans
mecànics i manuals, i càrrega sobre camió (P - 3)

16,71 92,100 1.538,99

2 F219FFCZ m Tall en paviment, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 4)

9,34 151,000 1.410,34

3 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 (P - 27)

96,52 13,815 1.333,42

4 F9F161Z5 m2 Reposició de paviment de lloses iguals a les existents, seguint el mateix
especejament, mides, gruix i color, col·locades amb morter i rejuntades. (P
- 31)

87,92 92,100 8.097,43

TOTAL Subcapítol 01.03.00 12.380,18

Obra 01 Pressupost RAMBLA_CORNELLÀ

Capítol 03 Instal·lacions

Subcapítol 01 Enllumenat

1 FZX0QMYX u Legalització de la línia d'enllumenat (P - 91) 1.200,00 1,000 1.200,00

2 FZX0QMFX u Connexionat de la nova instal·lació a instal·lació existent, segons DT,
completament acabat i tot inclòs. (P - 90)

596,72 3,000 1.790,16

3 F223U105 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x50 cm,
inclou el piconatge del fons, aportació de 20 cm de sorra garbellada, resta
del reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres
de la pròpia excavació. Inclou banda de senyalització. (P - 18)

9,09 66,000 599,94

4 FDG513Z7 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 38)

5,61 110,500 619,91

5 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 50)

3,80 184,000 699,20

6 FGD2322D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3
m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 52)

66,15 4,000 264,60

7 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 51)

9,43 116,025 1.094,12

8 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124, col·locat amb morter (P - 47)

64,01 15,000 960,15

9 FDK282CZ u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x50 cm, per a instal·lacions
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 44)

105,55 15,000 1.583,25

10 F21DQGZ2 u Demolició d'arqueta existent, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
(P - 6)

7,34 10,000 73,40

11 FHM11F2Z u Desmuntatge, desconnexió i nova col·locació de columna d'enllumenat
existent, inclòs nou dau de formigó i perns, totalment muntada i
connectada, inclòs enderroc de la fonamentació existent i càrrega sobre
camió o contenidor de la runa. (P - 53)

150,25 2,000 300,50

EUR
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12 FHM11FZ2 u Subministrament i col·locació de columna amb doble braç, model a triar
per la DF, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó (P - 55)

849,60 1,000 849,60

13 FHM11FZ8 u Subministrament i col·locació de columna amb un braç, model a triar per la
DF, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada
sobre dau de formigó (P - 56)

635,40 1,000 635,40

14 FHQLYBZ1 m Subministrament i instal·lació de LED, en tires de 1,00 i 0,5m, tipus
ILUMMARK ILMARK12-RGB-24-DMX512(CNS) de SCHREDER
SOCELEC o equivalent, completament muntat. (P - 58)

298,03 69,000 20.564,07

15 FHQLYBZ2 u Subministrament i instal·lació de connector mascle/femella per a tira de
LED tipus ILUMMARK de SCHREDER SOCELEC o equivalent,
completament muntat. (P - 59)

14,81 162,000 2.399,22

16 FHQLYBZ5 u Subministrament i instal·lació de caixa driver MeanWell HLG-150H-24 IP
67 i connector IP68 més connector endcap, per a tira de LED tipus
ILUMMARK de SCHREDER SOCELEC o equivalent, completament
muntat. (P - 60)

220,33 10,000 2.203,30

17 FHQLYBZ7 u Subministrament i instal·lació de controlador Nicolaudie DMX per a tira de
LED tipus ILUMMARK de SCHREDER SOCELEC o equivalent,
completament muntat. (P - 61)

1.428,77 1,000 1.428,77

18 FHQLYBZA u Subministrament i instal·lació d'extensió de cable DC (2pin IP67 mascle
conn -2x1.5G, 3 metres - 2 pin IP67 connexió femella) per a tira LED tipus
ILUMMARK de SCHREDER SOCELEC o equivalent, completament
muntat. (P - 62)

22,70 162,000 3.677,40

19 FHQLYBZX u Subministrament i instal·lació de cable DMX input cable (stripped
end-5core DMX, 3m -5pin IP67 connexió fememlla) per a tira LED tipus
ILUMMARK de SCHREDER SOCELEC o equivalent, completament
muntat. (P - 63)

22,70 81,000 1.838,70

20 FDK254FZ m Formació de ´´U´´ de formigó HM20, de 84mmd e profunidatat i 40mm
d'ample per muntatge del perfil d'alumini del punt de llum LED encastat,
amb parets de 10cm, encofrat i desencofrat, amb solera de 10cm amb
punts de drenatge per a sortida de l'aigua, sobre llit de sorra, inclòs el
segellat del perfil d'alumini amb el calaix de formigó.  (P - 43)

103,46 69,000 7.138,74

21 FHM11FZW u Medicions lumíniques de l'àmbit de projecte segons normativa vigent UNE-
EN - 13201 realitzades per laboratori homologat. (P - 57)

750,00 1,000 750,00

22 FHM11FAZ u Desconnexió de punt de llum existent i nova connexió de la nova línia. (P -
54)

36,34 9,000 327,06

TOTAL Subcapítol 01.03.01 50.997,49

Obra 01 Pressupost RAMBLA_CORNELLÀ

Capítol 03 Instal·lacions

Subcapítol 02 Drenatge

1 F22218ZA m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, realitzada amb mitjans
manuals i macànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 17)

11,51 23,000 264,73

2 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 -
22)

89,52 10,920 977,56

3 FD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa (P - 34)

24,49 14,000 342,86

4 F21DQUWZ u Arrencada de tapa de pou de registre, amb mitjans manuals i mecànics i
càrrega sobre camió (P - 7)

12,98 2,000 25,96

5 FDDU6VD3 u Bastiment i tapa per pou de registre de fosa dúctil tipus SOLO 7SC de
NORINCO o equivalent, classe D400 per a trànsit intens, no ventilada, amb
tancament antirrobatori, amb les inscripcions ''CLAVEGUERAM'',
Ajuntament de Cornellà i escut municipal. Totalment instal.lada. El
bastiment es fixarà a la solera amb 8 cargols d'acer inoxidables i de
mètrica 12 mm amb HIT150 de la casa Hilti o equivalent. (P - 35)

452,19 2,000 904,38

EUR
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6 FD5J52ZE u Subministrament i col·locació d'embornal sifònic DELTA SF-570 de Benito
o equivalent, classe C250, amb adaptador de sortida per a connexió al
clavegueram, totalment instal·lat segons DF. (P - 33)

224,34 8,000 1.794,72

7 FDDZUSZW u Connexió a col·lector, inclòs peces especials (clips, colzes...), tot segons
especificacions de la DF i dels tècnics municipals. (P - 37)

188,46 6,000 1.130,76

8 FDDZUSTW u Inspecció del clavegueram amb càmera de les obres executades (P - 36) 1.102,50 1,000 1.102,50

TOTAL Subcapítol 01.03.02 6.543,47

Obra 01 Pressupost RAMBLA_CORNELLÀ

Capítol 03 Instal·lacions

Subcapítol 03 Reg

1 FJM1UZZZ u Execució d'escomesa d'aigua i comptador de 2,5m3/h, inclosos drets
d'escomesa, tot segons compayia. (P - 64)

3.734,22 1,000 3.734,22

2 FDK3UR40 u Pericó de 120*60*60 cm de mides interiors, model de la companyia
d'aigües, sobre base drenant de graves, lliscada i impermeabilitzada.
inclou tubs passamurs de 100 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica
amb tirador ocultable (P - 46)

257,96 1,000 257,96

3 FJSAU011 u Subministrament i instal·lació de programador SAMCLABOX de 9V, equip
autònom de dimensions reduïdes 85x80x95mmm amb pila de 9Vdc. Equip
estanc amb grau IP68 instal·lat en pericó per a 4 sortides, amb
comunicació mitjançant radiofreqüència, activació manual amb imant,
electrònicament amb consola i remota per Internet, incloent la configuració.
Sistema INFINITE. (P - 68)

788,47 2,000 1.576,94

4 FJSAUE01 u Subministrament i instal·lació d'equip repetidor tipus Samclabox o
equivalent, de dimensions 85x80x95 mm, alimentat mitjançant energia
solar fotovoltaica, amb comunicació amb la resta d'equips del sistema per
radiofreqüència, amb un IP68. SISTEMA INFINITE. (P - 69)

708,31 1,000 708,31

5 FJSBB221HB9Z u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material
metàl·lic, amb solenoide de 24 V ref. IBV-101G-B de la serie
Electrovàlvules de HUNTER o equivalent, per a una pressió màxima de 16
bar, amb regulador de cabal i de pressió, connectada a les xarxes elèctrica
i d'aigua amb connectors estancs (P - 70)

211,97 8,000 1.695,76

6 FDK2UR16 u Pericó de 60x60x60 cm lliures interiors, format per parets de maó calat de
15 cm de gruix totalment arrebossades amb morter 1:3, sobre base
drenant de 20 cm de grava de 15 mm de diàmetre. Inclou l'excavació amb
mitjans mecànics o manuals, passatubs, tapa de fosa dúctil de 60x60 cm
de resistència C-250 i qualsevol material o mà d'obra necessària per deixar
la unitat d'obra totalment acabada. (P - 45)

285,89 4,000 1.143,56

7 FDK282CZ u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x50 cm, per a instal·lacions
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 44)

105,55 4,000 422,20

8 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124, col·locat amb morter (P - 47)

64,01 4,000 256,04

9 F223U105 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x50 cm,
inclou el piconatge del fons, aportació de 20 cm de sorra garbellada, resta
del reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres
de la pròpia excavació. Inclou banda de senyalització. (P - 18)

9,09 197,000 1.790,73

10 FDG5U3Z2 m Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de
diàmetre nominal, de doble capa. (P - 42)

4,72 97,000 457,84

11 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa (P - 48)

16,76 31,000 519,56

12 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa (P - 49)

8,17 194,000 1.584,98

EUR
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13 FJM3UR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de les canonades de
degoteig, incloent pericó antivandàlic rodó d'HDPE injectat en plàstic d'alta
resistència, de dimensions 32x24 cm i color verd, col·locat sobre graves (P
- 65)

66,48 9,000 598,32

14 FJS5UG2Z m Instal·lació en rasa de goters autocompensants tipus Unitecline o
equivalent, cabal de 2,3 l/h, sistema Turbonet, amb separació entre goters
de 0,5 m. Inclou l'excavació de rases, part proporcional de tubs secundaris
(d'alimentació i col·lectors), connexió amb collarins de presa i accessoris.
(P - 66)

7,19 168,000 1.207,92

15 FJS5UGZN m Instal·lació en junta verda de paviment mixt de goters autocompensants
tipus Unitecline o equivalent, cabal de 2,3 l/h, sistema Turbonet, amb
separació entre goters de 0,3m, recobert amb funda ECO-WRAP de
HUNTER o equivalent. Inclou part proporcional de tubs secundaris
(d'alimentació i col·lectors), connexió amb collarins de presa i accessoris.
(P - 67)

5,84 834,000 4.870,56

TOTAL Subcapítol 01.03.03 20.824,90

Obra 01 Pressupost RAMBLA_CORNELLÀ

Capítol 03 Instal·lacions

Subcapítol 04 Telecomunicacions

1 F223U105 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x50 cm,
inclou el piconatge del fons, aportació de 20 cm de sorra garbellada, resta
del reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres
de la pròpia excavació. Inclou banda de senyalització. (P - 18)

9,09 73,500 668,12

2 FDK2UR16 u Pericó de 60x60x60 cm lliures interiors, format per parets de maó calat de
15 cm de gruix totalment arrebossades amb morter 1:3, sobre base
drenant de 20 cm de grava de 15 mm de diàmetre. Inclou l'excavació amb
mitjans mecànics o manuals, passatubs, tapa de fosa dúctil de 60x60 cm
de resistència C-250 i qualsevol material o mà d'obra necessària per deixar
la unitat d'obra totalment acabada. (P - 45)

285,89 3,000 857,67

3 FDG5233Z m Canalització amb tres tubs de polietilè de 75 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 - 39)

15,72 73,500 1.155,42

4 FDG523UZ u Connexió al quadre de fibra de l'Ajuntament, tot segons indicacions de la
DF. (P - 41)

315,46 1,000 315,46

5 FDG523RZ u Connexió al fanal, tot segons indicacions de la DF. (P - 40) 189,28 1,000 189,28

TOTAL Subcapítol 01.03.04 3.185,95

Obra 01 Pressupost RAMBLA_CORNELLÀ

Capítol 04 SUDS i enjardinament

1 FR3P215Z m3 Subministrament de terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada
en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals a les juntes del
paviment mixt. (P - 80)

147,73 3,350 494,90

2 FR7147ZK m2 Sembra manual a la junta verda de barreja de llavors 25% FESTUCA
ARUNDINACEA FESNOVA, 23% FESTUCA ARUNDINACEA TERRANO,
19% FESTUCA ARUNDINACEA BIZEM, 11% LOLIUM PRENNE RINOVO
i 22% POA PRATENSIS PRAFIN, amb una dosificació de 35g/m2, primer
reg  i sega. (P - 89)

7,94 94,000 746,36

3 F22218ZA m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, realitzada amb mitjans
manuals i macànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 17)

11,51 87,000 1.001,37

4 FD5AEL01 m Subministrament i col·locació de sistema de drenatge format per caixa
drenant tipus dipòsit modular Atlantis de la casa Suds o equivalent
constituït per 1 mòdul doble per metre lineal, de 400x880x685 fabricats en
polipropilè d'un 90% de porositat, 239l/mòdul i 20 T/m2 de resistència, tot

104,20 16,800 1.750,56

EUR
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col·locat i provat; embolcall amb làmina geotextil permeable, teixit no teixit
100% polipropilè de 140 g/m2 i posterior reblert de rasa, amb mitjans
manuals, amb gravilla rentada i cribada de granulometria 10-20mm. Tot el
conjunt embolcallat amb làmina geotextil permeable, teixit no teixit 100%
polipropilè de 140 g/m2. Tot muntat segons prescripcions del fabricant. (P -
32)

5 FR3P9182 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 12 a 18 mm, subministrada a granel
i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 81)

47,25 47,150 2.227,84

6 FR3P2112 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 79)

62,56 38,750 2.424,20

7 F7B451ZZ m2 Subministrament i col·locació de malla anti herbes. (P - 25) 4,10 77,500 317,75

8 FR3PE412 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 82)

65,68 11,650 765,17

9 FR6BU2P2 m2 Subministrament i plantació de TARDOR, amb JUNIPERUS COMMUNIS i
MUHLENBERGIA CAPILLARIS, o equivalents aprovades per la DF, amb
una densitat de 4u/m2, tot segons plànol de plantació. subministrades en
contenidor de 5l de capacitat com a mínim, inclós formació de clot de
plantació de 0.3x0.3x0.3m, inclosos regs d'arrelament i totes les tasques i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
documentació tècnica i indicacions de la DF. (P - 84)

62,82 11,100 697,30

10 FR6BU2P3 m2 Subministrament i plantació d'HIVERN, amb RUSCUS ACULEATUS i
ERICA MULTIFLORA, o equivalents aprovades per la DF, amb una
densitat de 7-6u/m2, tot segons plànol de plantació. subministrades en
contenidor de 5l de capacitat com a mínim, inclós formació de clot de
plantació de 0.3x0.3x0.3m, inclosos regs d'arrelament i totes les tasques i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
documentació tècnica i indicacions de la DF. (P - 85)

75,51 10,400 785,30

11 FR6BU2P4 m2 Subministrament i plantació d'ESTIU, amb ATRIPLEX HALIMUS i
PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA, o equivalents aprovades per la DF, amb
una densitat de 4u/m2, tot segons plànol de plantació. subministrades en
contenidor de 5l de capacitat com a mínim, inclós formació de clot de
plantació de 0.3x0.3x0.3m, inclosos regs d'arrelament i totes les tasques i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
documentació tècnica i indicacions de la DF. (P - 86)

54,75 12,400 678,90

12 FR6BU2P5 m2 Subministrament i plantació de PRIMAVERA, amb PISTACIA LENTISCUS
i SENECIA CINERARIA, o equivalents aprovades per la DF, amb una
densitat de 4 i 9u/m2, tot segons plànol de plantació. subministrades en
contenidor de 5l de capacitat com a mínim, inclós formació de clot de
plantació de 0.3x0.3x0.3m, inclosos regs d'arrelament i totes les tasques i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
documentació tècnica i indicacions de la DF. (P - 87)

58,49 10,900 637,54

13 FR6BU2P6 m2 Subministrament i plantació de PERIMETRAL, amb DIETES
GRANDIFLORA i CALAMINTHA NEPETA, o equivalents aprovades per la
DF, amb una densitat de 9u/m2, tot segons plànol de plantació.
subministrades en contenidor de 5l de capacitat com a mínim, inclós
formació de clot de plantació de 0.3x0.3x0.3m, inclosos regs d'arrelament i
totes les tasques i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons documentació tècnica i indicacions de la DF. (P - 88)

50,00 29,000 1.450,00

14 F6A1ST20 m Tanca reixat de simple torsió de 1m d'alltura. Feta amb tela metàl·lica de
torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre
2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 80x4 mm col·locats cada
1,5 m. Tots els elements metàl·lics executats amb acer BS 355 galvanitzat
en calent, amb una dotació mínima de 275 gr/m2 de zenc, realitzada a
taller sobre element acabat, tant per dins com per fora.
(P - 23)

16,87 82,500 1.391,78

15 F6A1ST28 m Subministrament i muntatge de barana per a protecció definitiva de
plantacions, sense travesser, d'acer inoxidable 1.4301(aisi 304) segons
une-en 10088-1, de 30cm d'alçada, amb passamà de tub de 28 mm de
diàmetre i 2mm de gruix i 2 muntants de pletina, col.locada amb ancoratge
i fonaments de formigó de 30 cm d'alçada i 15 cm de diàmetre, tot segons
projecte i indicacions de la DF. (P - 24)

93,87 82,500 7.744,28

16 FR6BMV0N u Un (1) any de manteniment de la vegetació projectada, a abonar al final de
les obres d'acord amb la justificació documentada del contracte de
manteniment d'acord amb el Pla aprovat per l'Ajuntament. (P - 83)

3.345,30 1,000 3.345,30

EUR
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TOTAL Capítol 01.04 26.458,55

Obra 01 Pressupost RAMBLA_CORNELLÀ

Capítol 05 Mobiliari urbà

1 FQAM11ZA u Subministrament i muntatge de pedals biosaludables de HAPPYLUDIC o
equivalent, de 520x440x220mm, amb base de metall pintat al pols, plàstic
reciclat i HPL, amb pedals amb fre per a col·locar davant de banc existent,
inclòs elements de fixació i fonament, totalment muntat. (P - 76)

543,93 2,000 1.087,86

2 FQAM11ZZ u Subministrament i muntatge de taula d'escacs Prat d'ESCOFET o
equivalent, a aprovar per la DF, completament muntada i fixada. (P - 78)

1.159,04 2,000 2.318,08

3 FQAM11ZW u Subministrament i muntatge de seient de color blanc per a taula d'escacs
Prat d'ESCOFET o equivalent, a aprovar per la DF, completament muntat i
fixat. (P - 77)

476,09 4,000 1.904,36

4 FQ11GCZ2 u Col·locació a nova ubicació d'equipament de correus recuperat de l'obra,
completament muntat. (P - 73)

105,23 1,000 105,23

5 FQ11GCZ3 u Col·locació a nova ubicació de tòtem publicitari recuperat de l'obra,
completament muntat. (P - 74)

146,15 1,000 146,15

6 FQ115VZ3 u Banc model MONTSENY d'ESCOFET o equivalent, de 300cm de llargària,
amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de
fosa, de preu superior, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 72)

1.020,56 6,000 6.123,36

7 FQ21BC6W u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer
perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions
mecàniques, model PA600M de Benito o equivalent. (P - 75)

83,07 2,000 166,14

TOTAL Capítol 01.05 11.851,18

Obra 01 Pressupost RAMBLA_CORNELLÀ

Capítol 06 Gestió de residus

1 F2R540MA m3 Transport de terres i residus de qualsevol tipus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor o amb camió, inclòs temps d'espera. (P -
19)

5,14 233,465 1.200,01

2 F2RA73Z0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts, inclòs
especials no perillosos, procedents de construcció o demolició, inclòs
cànon d'abocament. (P - 20)

24,59 96,545 2.374,04

3 F2RA7LZZ m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, de terra inerts
procedents d'excavació. (P - 21)

3,68 136,920 503,87

TOTAL Capítol 01.06 4.077,92

Obra 01 Pressupost RAMBLA_CORNELLÀ

Capítol 07 Varis

1 FPA9F1SS u Aplicació de les mesures, materials i equipaments de prevenció en matèria
de Seguretat i Salut a l'obra d'acord amb el Pla de Seguretat i Salut
aprovat. (P - 71)

2.600,00 1,000 2.600,00

TOTAL Capítol 01.07 2.600,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol Import

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

Subcapítol 01.03.00  Obra civil comú 12.380,18

Subcapítol 01.03.01  Enllumenat 50.997,49

Subcapítol 01.03.02  Drenatge 6.543,47

Subcapítol 01.03.03  Reg 20.824,90

Subcapítol 01.03.04  Telecomunicacions 3.185,95

Capítol 01.03  Instal·lacions 93.931,99

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

93.931,99

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

NIVELL 2: Capítol Import

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

Capítol 01.01  Operacions prèvies i enderrocs 9.198,74

Capítol 01.02  Paviments 28.235,22

Capítol 01.03  Instal·lacions 93.931,99

Capítol 01.04  SUDS i enjardinament 26.458,55

Capítol 01.05  Mobiliari urbà 11.851,18

Capítol 01.06  Gestió de residus 4.077,92

Capítol 01.07  Varis 2.600,00

Obra 01 Pressupost RAMBLA_CORNELLÀ 176.353,60

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

176.353,60

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Pressupost RAMBLA_CORNELLÀ 176.353,60

176.353,60

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ..................................................................... 176.353,60

13 % Despeses Generals SOBRE 176.353,60.............................................................. 22.925,97

6 % Benefici Industrial SOBRE 176.353,60.................................................................... 10.581,22

Subtotal 209.860,79

21 % IVA SOBRE 209.860,79......................................................................................... 44.070,77

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 253.931,56

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS CINQUANTA-TRES MIL NOU-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS )

Barcelona, desembre de 2021

Victòria Fiol
Arquitecta
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PART 1: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

 

1 ASPECTES GENERALS. 

1.1 Objecte, abast i disposicions generals. 

1.1.1 Objecte. 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització 

general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les 

condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que 

s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 

 

1.1.2 Àmbit d'aplicació. 

Aquest plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a executar la Reurbanització del tram central de 

la Rambla De Josep Anselm Clavé entre la Plaça de l'Església i el carrer de Valentí Carulla i 

Mergenat. A Cornellà de Llobregat 

 

1.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables. 

Respecte la normativa vigent aplicable, a grans trets podem distingir les següents: 

 Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) aprovat per Decret Legislatiu 3/2011 

 Condicions tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil, 

Institut de la Construcció de Catalunya. 

 Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques (DOGC núm. 1526 de 04/12/1991). 

 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condiciones 

bàsicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados. 

 Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre i 

d'aprovació del Codi d'accessibilitat (DOGC núm. 2043, de 28/04/1995). 

 RD 314/2006, de 17 de març Código Técnico de la Edificación (BOE de 28 març de 2006) 

 NTE, Normes Tecnològiques de l'Edificació 

 Normes UNE 

 Plec de Prescripcions Tècniques generals PG-4-1998 

 EHE de formigó estructural 
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 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions (BOE 228 

de 23 setembre 1986) 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (28 juliol 1974) 

 Reglament vigent Electrotècnic de BT 

Seran d'aplicació tota la normativa, directives i reglaments vigents en el moment de la redacció del projecte. 

 

1.2 Descripció de les obres. 

Les obres consisteixen en reurbanitzar el tram central de la rambla, canviant el tipus de paviment, incorporant 

més verd i generant una zona d'estada guanyat espai per al vianant. 

També s'executarà una nova xarxa de drenatge, així com l'ajust de les xarxes de captació superficial i 

l'enllumenat. 

 

1.2.1 Escomeses i reposicions. 

La realització de les obres de serveis inclou totes les operacions i materials necessaris per acabar les obres 

en les condicions de qualitat i toleràncies definides als documents del Projecte o a les que ordeni l'Enginyer 

Director. 

 

1.3 Direcció d'obra. 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que corres-

ponguin a ampliacions o modificacions establertes per l'Ajuntament, estarà a càrrec d'una Direcció d'Obra 

encapçalada per un tècnic titulat competent. L'Ajuntament participarà en la Direcció d'Obra en la mida que ho 

cregui convenient. 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra gaudirà de 

les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a 

terme el Contractista. 

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

- Els plànols del projecte. 

- El Plec de Condicions Tècniques. 

- Els quadres de preus. 

- El preu i termini d'execució contractats. 

- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per l'Ajuntament. 

- Les modificacions d'obra establertes per l'Ajuntament. 

 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 

- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 
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- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la definició 

de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, 

seguretat i qualitat previstes al Projecte. 

- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els replanteigs de 

detall es facin degudament per ell mateix. 

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que estableix aquest 

Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que, partint d'ells, 

formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de programació de detall, 

control de qualitat i seguiment de l'obra. 

- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries per a tenir 

ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva definició i amb les condicions d'execu-

ció i d'obra prescrites. 

- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites, 

ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient. 

- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o con-

venients. 

- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 

- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del programa de 

Treballs inicialment acceptat. 

- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres ocultes, 

abans de la seva ocultació. 

- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 

- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels resultats del control i de 

l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra presenta o pot presentar i les 

mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 

- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, prè-

viament a la seva recepció per l'Ajuntament. 

- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a 

l'Ajuntament un cop acabats els treballs. 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord amb allò 

que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra per a la 

regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, 

d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 
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Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre tipus 

d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les expressades 

funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, 

siguin prèviament conformades per l'Ajuntament. 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i 

facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les mateixes i 

en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra persones 

capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui 

encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal de 

constància, conformitat o objeccions. 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no 

s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 

 

 

 

1.4 Desenvolupament de les obres. 

1.4.1 Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, procediran a 

la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al Projecte, aixecant-se 

Acta dels resultats. 

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el 

Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a comprovar 

la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas 

de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter 

d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar que, 

per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la zona de domini o 

serveis existents.  

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els 

compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El 

Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La 

Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució 

donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 
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1.4.2 Plànols d'obra. 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i carac-

terístiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la Direcció 

d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests 

segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs 

de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols s’hauran de formular amb suficient anticipació, que 

fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser 

aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha 

d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 

En particular, el Contractista, abans d’iniciar les obres revisarà les possibles interferències de serveis afectats 

(amb especial èmfasi per la xarxa de sanejament) i, d’acord amb la Direcció d’Obra, s’encarregarà d’efectuar 

les cates que s’estimin necessàries per complementar les dades que consten al projecte, amb l’objecte 

d’acabar de validar les solucions proposades al projecte. 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les modificacions 

que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, 

sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre l'obra 

projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho 

comunicarà a l'Ajuntament per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al 

Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres. 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del qual pre-

cisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins del citat 

termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 

 

1.4.3 Programes de treballs. 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball complert. 

Aquest programa de treball serà aprovat per l'Ajuntament al temps i en raó del Contracte. L'estructura del 

programa s'ajustarà a les indicacions de l'Ajuntament. 

El programa de Treball comprendrà: 

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb criteris 

constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball. 

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de servei, 

oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per a assegurar 

l'acompliment del programa. 
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c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es troba 

cada màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a l'obra així com la justificació 

d'aquelles característiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin 

d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 

d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el personal 

superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi a l'obra. 

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de subministres, previsió 

de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició com per a 

l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el pressupost 

d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments que per a 

l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres particulars no compreses en aquestes. 

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra. 

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a la 

contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o 

retards en la realització dels treballs, l'Ajuntament ho cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de 

prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció. 

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució que la 

Direcció d'Obra cregui convenients. 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de detall, a 

les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

 

1.4.4 Control de qualitat. 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients en 

qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari per això. Les 

despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 

En cas que l’adjudicatari de les obres no disposi de marcat CE o en cas que s’hagi d’augmentar la freqüència 

d’assaigs prevista inicialment al Pla de Control de Qualitat del projecte per causa de les no conformitats, serà 

a càrrec seu l’increment que això comporti en el cost dels assaigs de control de qualitat de l’obra. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els 

materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en 

funció d'això disposarà: 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali. 
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- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la 

funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de l'Ajuntament, com a incorregibles en que 

quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, 

amb una penalització econòmica. 

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran enderrocades i 

reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 

Totes aquestes obres no seran validades fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de no ser 

reconstruïdes en el termini concedit, l'Ajuntament podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per compte 

del Contractista. 

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional d'aquestes, 

realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat 

comportament de l'obra executada. 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a 

donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans 

auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret a cap 

indemnització per al Contractista. 

 

1.4.5 Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti de 

la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la mateixa 

manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, 

hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions 

depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de 

la zona d'obres. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització jeràrquica i 

especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la 

facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense 

obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No 

obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no podrà el 

Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa 

autorització de la Direcció d'Obra. 
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1.4.6 Informació a preparar pel contractista. 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes sobre 

els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada per la 

Direcció d'Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la 

forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així com les de 

definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva 

ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a redactar 

per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 

L'Ajuntament no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovació formal 

de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la comprovació 

d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista. 

 

1.4.7 Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al tall de 

treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a disposició 

d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el 

trànsit.  

 

1.4.8 Seguretat i salut al treball. 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de riscos 

laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial 

Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 

D'acord amb l'article 7 del esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i salut" 

en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les circumstàncies 

físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.  

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans del inici de les obres. 

 

 

1.4.9 Afeccions al medi ambient. 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al medi 

ambient siguin mínimes.  
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El contractista serà responsable únic de les agressions que produeixi al medi ambient, havent de canviar els 

medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels 

organismes institucionals competents en la matèria. 

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, encara que aquestes no les 

tingués contractades, permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 

 

1.4.10 Abocadors 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador 

pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

 

1.4.11 Execució de les obres no especificades en aquest plec. 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest Plec 

de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la normativa 

vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres 

similars. 

 

1.5 Gestió de residus d’enderrocs i d’obra 

1.5.1 Objecte 

L’objecte d’aquest apartat és el de recordar les principals prescripcions que el contractista ha de seguir 

en relació a la gestió de residus. 

El contractista complirà les disposicions sobre producció i gestió de residus de construcció i demolició 

continguts en el Real Decret 105/2008 de 1 de febrer, del Ministeri de la Presidència i demés legislació 

aplicable. 

 

1.5.2 Pla de residus 

El contractista redactarà, abans d’iniciar les obres, el corresponent Pla de Residus, que haurà de ser 

aprovat per la direcció de les obres. 

Aquest pla revisarà i completarà l’estudi de gestió de residus, d’acord amb les adaptacions redactades 

també pel contractista, del pla d’obra, programa de treballs i mètodes proposats per l’execució de les 

obres. Tanmateix revisarà les estimacions de les quantitats de generació de residus, per tal de 

determinar el mètode òptim de reutilització, reciclatge, valoració o disposició en abocadors, determinant 

també la necessitat de separació segons les quantitats generades. 
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1.5.3 Punt net de recollida de residus 

Abans d’iniciar les obres, el contractista haurà de condicionar una àrea específica per a la recollida i 

separació de residus. La separació serà funció del volum esperat de residus, com a mínim hi haurà 

Residus Especials i Residus no Especials. 

El punt net de Residus Especials presentarà les dimensions adequades per encabir com a mínim el 

nombre de bidons segons els diferents tipus de residus que es preveu generar, tenint en compte les 

diverses etapes de desenvolupament de les obres. 

Els bidons hauran d’assegurar les condicions d’estanqueïtat adequades al tipus de residu que ha 

d’albergar i han de disposar de tapa. Estaran degudament identificats i retolats, d’acord amb la normativa 

vigent, incloent la denominació del residu, la classe i el corresponent pictograma de perillositat. També hi 

constaran les dades del posseïdor del residu i la data d’inici del emmagatzematge. 

El conjunt de la instal·lació estarà aïllat del sol natural, mitjançant llosa de formigó sobre làmina plàstica i 

base de graves i serà preferentment cobert. Estarà degudament senyalitzat per tal de que el seu ús sigui 

fàcilment entenedor per tot el personal de l’obra. 

El punt net de Residus no Especials permetrà la gestió independent dels residus inerts i els residus no 

especials amb valorització. La instal·lació estarà degudament senyalitzada per a facilitar el seu ús per 

part del personal de l’obra i presentarà l’espai suficient per allotjar tants contenidors com tipus diferents 

de residus es preveu que es generin a l’obra (plàstic, metalls, paper i cartró, fusta, restes vegetals, 

diverses classes de runa, etc). 

 

1.6 Amidament i abonament. 

1.6.1 Amidament de les obres. 

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i 

definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de que 

aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les 

defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 

Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les decisions de l'Administració sobre 

el particular. 

 

1.6.2 Abonament de les obres. 
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1.6.2.1 Preus unitaris. 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als 

amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació exclusiva a 

les unitats d'obra incompletes, no podent el contractista reclamar modificació de preus en lletra del Quadre 

núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el 

Quadre de Preus núm. 2. 

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'emprin 

hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus 

i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, 

dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests 

extrems no es poden argüir com a base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts 

en un document merament informatiu. 

 

1.6.2.2 Altres despeses per compte del contractista. 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les 

següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les d'ac-

cés. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, acomplint 

els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 

- Les despeses de gestió de residus d’obra. 

- Les despeses de conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos necessaris 

per a proporcionar seguretat dins de les obres. 

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es finalitzi. 

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua i energia 

elèctrica necessaris per a les obres. 

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i posades de 

manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall. 
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Cornellà de Llobregat, desembre de 2021 

La redactora: 

 

 

 

 

Victória Fiol 
Arquitecta     
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PART 2: PLEC DE PRESCIPCIONS TÈCNIQUES 

PARTICULARS 

B -  MATERIALS 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B01 -  LÍQUIDS 

B011 -  NEUTRES 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.  

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a 

la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis 

especials.  

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre 

que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm  

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en 

quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.  

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o 

aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:  

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)  

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 

- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)  

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)  

- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 

- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)  

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
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- 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 

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 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar 

l'aigua per determinar:  

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  

- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors.  

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, 

s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de 

comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres 

segons la UNE 83951.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B03 -  GRANULATS 

B031 -  SORRES 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de 

residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Sorra de marbre blanc  

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària  

- De pedra granítica  

- Sorra per a confecció de morters  

- Sorra per a reblert de rases amb canonades  

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant 

tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:  

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors.  

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels 

materials que se n'extraguessin.  

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.  

No ha de tenir margues o altres materials estranys.  

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, 

etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les 

contemplades a l'EHE  

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de 

formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat 

estructural, complint una sèrie de requisits:  

- Dimensió mínima permesa =  4 mm  

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 

- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
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- Asfalt:  <= 1% del pes 

- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  

  

SORRA DE MARBRE BLANC:  

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  

  

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó  

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; 

A, artificial i R,  reciclat  

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-

1): <= 0,5% en pes  

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes  

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes  

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):  

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H o F, 

i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  

Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  

- Per formigons d'alta resistència:  < 40 

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar 

en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si 

d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a 

l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 

146.507 EX Part 2.  

La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 



 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES 

 

   
   
   
   

   

¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 

¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 

¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  

  

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  

- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  

- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica 

d'exposició: <= 6% en pes  

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 

d'exposició: <= 10% en pes  

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):  

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 

- Resta de casos:  >= 75  

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  

  

 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  

- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  

- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  

- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica 

d'exposició: <= 10% en pes  

- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: 

<= 16% en pes  

Valor blau de metilè(UNE 83130):  

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes  

  

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  

+-------------------------------------------------+ 

¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 

¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 

¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
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¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 

¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 

¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 

¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 

¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 

¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 

¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 

¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 

¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 

+-------------------------------------------------+  

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  

  

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.  

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions 

més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o 

contaminar el sòl o corrents d'aigua.  

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la 

justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es 

pretén destinar.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible 

segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de 

temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han 

d'emmagatzemar per separat.  

3.- UNITAT I 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 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

  

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

  

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  

  

SORRES PER A ALTRES USOS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, 

en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  

- Identificació del subministrador  

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Nom de la cantera  

- Data del lliurament  

- Nom del peticionari  

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  

- Quantitat de granulat subministrat  

- Identificació del lloc de subministrament  

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 

acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen 

requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 

públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 

definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 

públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 

definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen 

requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre 

el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació  

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
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- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  

- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  

- Designació del producte  

- Informació de les característiques essencials aplicables  

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  

- Data d'emissió del certificat  

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb 

l'article 28.4.1.  

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  

- Naturalesa del material  

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  

- Presència d'impureses  

- Detalls de la seva procedència  

- Altre informació que resulti rellevant  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es 

farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del 

projecte i de l'article 28 de l'EHE.  

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a 

màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que 

verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de 

poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de 

l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs 

següents per a verificar la conformitat de les especificacions:  

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  

- Terrossos d'argila (UNE 7133).  

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 

1744-1).  

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  

- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  

- Assaig petrogràfic  

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  

- Assaig d'identificació per raigs X.  

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  
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- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre 

mostres per realitzar els assaigs corresponents.  

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o 

mescla, assoleixi les condicions exigides.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la 

granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i 

aprovar noves fórmules de treball.  

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 

- 75, en la resta de casos  

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin 

l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) 

compleix el següent:  

- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes  

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, 

s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les 

argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que 

tingui els mateixos components però sense els fins.  

S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, 

en la fabricació de formigó d'ús no estructural.  

 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B03 -  GRANULATS 

B033 -  GRAVA DE PEDRERA 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 

- Confecció de formigons 

- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 

- Material per a drenatges 

- Material per a paviments 

El seu origen pot ser: 

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 



 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES 

 

   
   
   
   

   

- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 

Els granulats naturals poden ser: 

- De pedra granítica 

- De pedra calcària 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant 

tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels 

materials que se n'extraguessin. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions 

amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les 

armadures. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què 

intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 

Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de 

formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat 

estructural, complint una sèrie de requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses: 

     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 

     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

     - Asfalt:  <= 1% del pes 

     - Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE. 

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 

Contingut de silicats inestables:  Nul 

Contingut de compostos fèrrics:  Nul 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la confecció del 

formigó 
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Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; 

A, artificial i R,  reciclat 

La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les següents 

dimensions: 

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una 

beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la direcció 

de formigonat) 

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 

     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 

     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres 

encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon del 

paràgraf anterior. 

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 

- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 

- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 

- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 

L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-

1): 

- Granulats naturals <= 1% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Granulats naturals: <= 1% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 

- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 

- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 

- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 

- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
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- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 

Contingut d'ió Cl-: 

- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 

El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 

serà <= 1% per a granulats gruixuts. 

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul 

Contingut de restes d'asfalt: 

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul 

Reactivitat: 

- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):  Nul·la 

- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 

Absorció d'aigua: 

- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 

- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 

- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 

- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 

Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 

- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar 

en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si 

d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a 

l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 

146.507 EX Part 2. 

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, 

etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les 

contemplades a l'EHE 

GRAVA PER A DRENATGES: 

El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge 

d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys. 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 

UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les 

característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 

Plasticitat:  No plàstic 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 

Condicions generals de filtratge: 

- F15/d85:  < 5 
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- F15/d15:  < 5 

- F50/d50:  < 5 

(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció x% del 

terreny a drenar) 

A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 

- F60/F10:  <20 

Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 

- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 

- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 

- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 

- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 

Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars compostos de 

vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de 

filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de 

filtres geotèxtils. 

Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les condicions 

anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm. 

Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més de les 

condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm. 

Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1 i 2 

s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions: 

- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 

- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4 

Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 

103502). 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 

Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat 

Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible 

segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de 

temperatura del granulat. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
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GRAVA PER A PAVIMENTS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 

de Carreteras y Puentes (PG-3). 

GRAVA PER A DRENATGES: 

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción 

de Carreteras. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, 

en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 

acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen 

requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 

públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 

definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 

públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 

definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen 

requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre 

el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
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- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables 

A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 

28.4.1. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es 

farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del 

projecte i de l'article 28 de l'EHE. 

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a 

màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que 

verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. 

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de 

poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de 

l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs 

següents per a verificar la conformitat de les especificacions: 

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 

- Terrossos d'argila (UNE 7133) 

- Partícules toves (UNE 7134) 

- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-

1). 

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 

- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 

- Assaig petrogràfic 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 

- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 

- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 

- Assaig d'identificació per raigs X. 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent. 

- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la seva 

execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material: 

     - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 

     - Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 

     - Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2) 
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S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de contenir: 

- Classificació geològica 

- Estudi de morfologia 

- Aplicacions anteriors 

- Assaigs d'identificació del material 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no s'ajusta a 

la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de 

treball. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: 

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no 

s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del reblert. 

  

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B03 -  GRANULATS 

B037 -  TOT-U 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Material granular de granulometria contínua.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o dipòsits naturals, sòls 

naturals o una barreja de tots dos.  

- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural.  

- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.  

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què 

intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  

El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de granulometria uniforme.  

No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les condicions 

possibles més desfavorables.  

No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm, o 

contaminar el sòl o corrents d'aigua.  

Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa on es 

col·loqui.  
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TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:  

S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava 

natural.  

Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids siderúrgics, 

subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb 

les prescripcions tècniques exigides a l'article 510 del PG3 vigent.  

Composició química:  

- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui en contacte amb 

capes tractades amb ciment: < 0,5%  

- A la resta: < 1%  

- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats procedents de 

demolicions de formigó: < 0,7%  

Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat a 

la taula 510.1.a del PG3 vigent.  

Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat a la taula 

510.1.b del PG3 vigent.  

Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35  

Coeficient de desgast 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2:  

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  

- Àrids per a tot-u: < 30 

- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35  

- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  

- Àrids per a tot-u: < 35 

- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40  

Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en massa  

Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8):  

- Fracció 0/4 del material:  

- T00 a T1: > 40 

- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35 

- Vorals de T3 i T4: > 30  

Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra:  

- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:  

- T00 a T1: > 35 

- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30 

- Vorals de T3 i T4: > 25  

Plasticitat:  

- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104  

- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:  

- Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10 

- Límit líquid, segons UNE 103103: < 30  

Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors:  

+------------------------------------------------+ 

¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
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¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦ 

¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦ 

¦------------¦-----------------------------------¦ 

¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 

¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦ 

¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 

¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦ 

¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 

¦      4     ¦      26-45    31-45    14-37      ¦ 

¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 

¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 

¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 

¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 

+------------------------------------------------+  

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel 

tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2.  

Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de complir:  

- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%  

Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:  

- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%  

- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1%  

- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%  

Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:  

- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul  

Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes a la taula ZA.1 de la 

norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins 

del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden 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.  

  

TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:  

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la 

Instrucción Técnica de Carreteras.  

UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para 

uso en capas estructurales de firmes.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN 13242.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que acredita el 

marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de 

seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals 

de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 

seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals 

de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:  

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del Marcatge 

CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+). 

- Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant. 

- Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE. 

- Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+). 

- Referència a la norma EN 13242. 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst. 

- Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242.  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert a 

la DT.  

S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes o mides superiors al 

màxim acceptat en la fórmula de treball.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, 

en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, 

inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la 

CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 

material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es prendran mostres, segons 

UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà:  

- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 

- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 

- Coeficient de 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2. 

- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A 

de la UNE-EN 933-9. 
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- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 

- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 

- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 

- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 

- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.  

En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents assaigs d'identificació i 

caracterització del material:  

- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:  

- Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1. 

- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.  

- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:  

- Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2. 

- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A 

de la UNE-EN 933-9. 

- En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 

- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.  

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:  

- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 

- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 

- Coeficient de 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2. 

- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.  

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són 

suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres casos es podran 

prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 

indicades a cada assaig .  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no 

s'autoritzarà l'ús del material corresponent.  

 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 

B051 -  CIMENTS 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen 

una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat 

fins i tot sota l'aigua.  

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:  
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- Ciments comuns (CEM)  

- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  

- Ciments blancs (BL)  

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 

de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 

segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 

en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un 

formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells 

especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 

1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos 

parts per milió del pes sec del ciment.  

CIMENTS COMUNS (CEM):  

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.  

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.  

Tipus de ciments:  

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 

- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V  

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en el 

ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.  

Addicions del clinker pòrtland (K):  

- Escòria de forn alt:  S 

- Fum de sílice:  D 

- Putzolana natural:  P 

- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 

- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 

- Filler calcari L:  L 

- Filler calcari LL:  LL  

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 
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¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 

¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 

¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 

¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 

¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 

¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 

¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments 

compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del 

ciment.  

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.  

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al 

capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.  

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny.  

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.  

CIMENTS BLANCS (BL):  

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les 

normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb 

l'especificació de blancor.  

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  
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D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el 

Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els 

ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.  

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram 

de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.  

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el 

Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 

¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 

¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 

¦                                       ¦    III/C     ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 

¦                                       ¦    IV/B      ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

+------------------------------------------------------+  

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 

que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.  

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense 

contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:  

- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 

- Classes 42,5 :  2 mesos 

- Classes 52,5 :  1 mes  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la 

fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de 

la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 

prefabricados.  

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos 

de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 

de diciembre.  

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08).  

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos 

comunes.  

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.  

UNE 80305:2001 Cementos blancos.  

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS 

DE CALÇ (CAC):  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 

acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de 

productes de construcció, 

 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de 

productes de construcció:  

     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:  

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- número del certificat CE de conformitat 

- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades 

atenent a les seves especificacions tècniques 

- referència a la norma armonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe 

resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació 

de cendra volant i/o additiu emprat  
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Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:  

- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent  

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o 

documentació que acompanya al lliurament.  

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 

- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 

- quantitat que es subministra 

- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 

RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 

- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:  

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes  

OPERACIONS DE CONTROL:  

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  

- Una primera fase de comprovació de la documentació 

- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  
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Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe 

de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, 

si es el cas, d'assaigs complementaris.  

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació 

es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:  

- Albarà o full de subministrament. 

- Etiquetatge 

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 

1313/1988 

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements 

del distintiu.  

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per 

comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.  

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho 

estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de 

ciments d'anteriors remeses.  

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i 

procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres 

mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i 

químics i l'altra per a ser conservada preventivament.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es 

correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els 

requisits establerts.  

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que 

contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.  

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 

de la RC-08.  

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre 

dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues 

mostres són satisfactoris.  

 

l'article corresponent del PG-3.  

 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 

B064 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment 

autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
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CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 

prescripcions de l'EHE-08.  

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la 

següent informació:  

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, 

garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència 

característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 

aigua/ciment).  

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 

especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 

subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.  

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les 

dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.  

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.  

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que 

aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%  

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de 

silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes 

del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment 

s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08  

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la 

norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat 

oficialment reconegut  

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2  

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat 

els valors resultants de la fórmula següent:  
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- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó 

en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 

42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a 

ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  

Valor mínim de la resistència:  

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  

Tipus de ciment:  

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 

CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM 

II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) 

(UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua 

de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N  

Densitats dels formigons:  

- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 

- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe 

d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe 

d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  

- Formigó en massa:  <= 0,65 

- Formigó armat:  <= 0,65 

- Formigó pretesat:  <= 0,60  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm  

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm  

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
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Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  

- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 

- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

- Consistència fluida:  ± 2 cm 

- Consistència líquida:  ± 2 cm  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  

Dosificacions de pastat:  

- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 

¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 

¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+  

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 

formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 

¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 

¦      32      ¦    350    ¦ 
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¦      25      ¦    370    ¦ 

¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 

+--------------------------+  

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  

Dosificacions de pastat:  

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 

formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram 

de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 

- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  

mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el 

ciment.  

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46  

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la 

proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En camions formigonera.  

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i 

sense haver iniciat l'adormiment.  

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.  
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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).  

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y pavimentos (PG-3).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  

- Identificació del subministrador  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Data i hora de lliurament  

- Nom de la central de formigó  

- Identificació del peticionari  

- Quantitat de formigó subministrat  

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  

- Tipus de consistència  

- Grandària màxima del granulat  

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Contingut de ciment per m3  

- Relació aigua/ciment  

- Tipus, classe i marca del ciment  

- Contingut en addicions  

- Contingut en additius  

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  

- Designació específica del lloc de subministrament  

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  

- Hora límit d'us del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
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Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada 

es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a 

compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries 

de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests 

assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús.  

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà 

l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.  

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.  

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.   

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control 

de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2  

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2  

- Massissos:  

- Temps de formigonament <= 1 setmana  

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la 

mateixa dosificació.   

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 

2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-

08.   

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament 

del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a 

control i calculant el valor de la resistència característica real.  

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de 

qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres  

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a 

compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar 

estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació 

amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la 

consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire 

ocluit (UNE EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats 

del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de 

prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries 

en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.  
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Control de fabricació i recepció.  

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els 

següents assaigs:  

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  

- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  

- Terrossos d'argila (UNE 7133)  

- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  

- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  

- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  

- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

- Consistència (UNE 83313) 

- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.  

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels 

resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:  

-Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

-Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 

-Altres casos:  N >= 3  

-Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  

-Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 

-Altres casos:  N >= 4  

-Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  

-Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2 

-Altres casos:  N >= 6  

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els 

assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N 

pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  
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En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan 

xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen 

per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència 

certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.  

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x  K2rN   >= fck 

on:  

- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient:  

Coeficient:  

- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma 

contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix 

formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels 

dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la 

tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la 

pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per 

excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la 

pastada més baixa trobada a la sèrie.  

S'acceptarà quan: fc,real >= fck  

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A 

PAVIMENTS:  

- Interpretació dels assaigs característics:  

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut 

d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó 
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corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos 

necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.  

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:  

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes 

en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions 

no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble 

de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.  

- Assaigs d'informació:  

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a 

tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a 

l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram 

de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes 

en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec 

del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual 

sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.  

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les 

provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima 

resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un 

coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96  

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió 

controlat.  

 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 

B065 -  FORMIGÓ ESTRUCTURAL 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment 

autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
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CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 

prescripcions de l'EHE-08. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la 

següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació- La indicació de l'ús estructural 

que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm.- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, 

garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència 

característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 

aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 

especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 

subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les 

dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que 

aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de 

silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes 

del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment 

s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la 

norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat 

oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat 

els valors resultants de la fórmula següent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó 

en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 
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42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a 

ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))). 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM 

II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, 

CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 

197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)- Es consideren inclosos els ciments 

de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els 

de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 

Classe del ciment:  32,5 N 

Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM): 

     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe 

d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe 

d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65 

- Formigó armat:  <= 0,65- Formigó pretesat:  <= 0,60 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10-15 cm- Consistència líquida:  16-20 cm 

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 

- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

     - Consistència fluida:  ± 2 cm     - Consistència líquida:  ± 2 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
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Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 

¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 

¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 

formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 

¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 

¦      32      ¦    350    ¦ 

¦      25      ¦    370    ¦ 

¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 

+--------------------------+ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 

formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram 

de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 

- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 

0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
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- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire 

ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el 

ciment. 

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la 

proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i 

sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin 

alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y pavimentos (PG-3). 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Identificació del subministrador 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data i hora de lliurament 

- Nom de la central de formigó 
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- Identificació del peticionari 

- Quantitat de formigó subministrat 

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 

     - Resistència a la compressió 

     - Tipus de consistència 

     - Grandària màxima del granulat 

     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08 

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 

     - Contingut de ciment per m3 

     - Relació aigua/ciment 

     - Tipus, classe i marca del ciment 

     - Contingut en addicions 

     - Contingut en additius 

     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Designació específica del lloc de subministrament 

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada 

es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a 

compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua. 

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries 

de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests 

assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà 

l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte. 

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.  

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control 

de com a màxim: 

- Volum de formigonament:  <= 100 m3- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 

- Massissos: 

     - Temps de formigonament <= 1 setmana 

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la 

mateixa dosificació.  

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 

2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-

08.  
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Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament 

del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a 

control i calculant el valor de la resistència característica real. 

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de 

qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en: 

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres- Elements d'edificis de 

vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres 

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a 

compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar 

estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació 

amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència 

(UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE 

EN 12350-7). 

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats 

del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de 

prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries 

en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. 

Control de fabricació i recepció. 

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents 

assaigs: 

     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 

          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 

          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 

          - Terrossos d'argila (UNE 7133) 

          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 

          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 

     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament: 

          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 

          - Substàncies perjudicials (EHE) 

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1) 

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 

     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

     - Consistència (UNE 83313)     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
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Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels 

resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb: 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1     - 

Altres casos:  N >= 3 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1     - 

Altres casos:  N >= 4 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2     - 

Altres casos:  N >= 6 

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els 

assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N 

pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn 

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan 

xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen 

per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència 

certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent. 

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x  K2rN   >= fck 

on: 

- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades- K2 Coeficient: 

Coeficient: 

- Número de pastades: 

     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades- fck: Valor de la resistència característica 

especificada en el projecte 

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma 

contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix 

formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels 

dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la 

tolerància exigida. 
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El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la 

pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per 

excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la 

pastada més baixa trobada a la sèrie.  

S'acceptarà quan: fc,real >= fck 

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament- Es manté la vigència 

del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A 

PAVIMENTS: 

- Interpretació dels assaigs característics: 

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut 

d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó 

corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos 

necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 

- Interpretació dels assaigs de control de resistència: - El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és 

superior a l'exigida. En altre cas: 

     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no 

podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la 

merma de resistència, expressades ambdues en proporció.     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del 

contractista, els corresponents assaigs d'informació. 

- Assaigs d'informació: 

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a 

tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a 

l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram 

de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 

     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars. 

     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del 

Contractista.     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista. 

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual 

sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les 

provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima 

resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un 

coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95- 6 sèries:  0,96 
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Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió 

controlat. 

 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 

B069 -  FORMIGÓ ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Formigó fabricat amb granulat gruixut reciclat procedent del matxuqueix de residus de formigó, en  una proporció <= 

20% del pes total del granulat gruix, amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 

formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 

697/1995 de 28 d'abril. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 

prescripcions de l'EHE-08. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la 

següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació- La indicació de l'ús estructural 

que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HRM pel formigó reciclat en massa, HRA per al formigó reciclat armat 

- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 

     - HRM = 20,25,30,35,40     - HRA = 25,30,35,40 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm.- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, 

garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència 

característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 

aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 

especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 

subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les 

dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08. 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de 

silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes 

del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment 

s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08 
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La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la 

norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat 

oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

En ambients d'exposició H o F: 

- S'introduirà un contingut mínim del 4,5% d'aire oclòs, mitjançant additiu inclusor d'aire- L'àrid reciclat serà estable 

front a solucions de sulfat sòdic o magnèsic 

Si el formigó reciclat està exposat a sulfats, s'haurà de conèixer la procedència del granulat reciclat que el composa, 

havent estat aquets fabricat amb ciments resistents als sulfats 

Si el formigó reciclat està exposat a l'aigua marina, s'haurà de conèixer la procedència del granulat reciclat que el 

composa, havent estat aquets fabricat amb ciments resistents a l'aigua de mar 

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat 

els valors resultants de la fórmula següent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó 

en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 

42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a 

ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))). 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM 

II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, 

CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 

197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)- Es consideren inclosos els ciments 

de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els 

de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 

Classe del ciment:  32,5 N 

Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa amb granulat reciclat (HRM):  2.300 kg/m3- Formigons armats amb granulat reciclat  (HRA):  

2.500 kg/m3 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe 

d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe 

d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65 
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- Formigó armat:  <= 0,65- Formigó pretesat:  <= 0,60 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10-15 cm- Consistència líquida:  16-20 cm 

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 

- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

     - Consistència fluida:  ± 2 cm     - Consistència líquida:  ± 2 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 

¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 

¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 

formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 

¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 

¦      32      ¦    350    ¦ 

¦      25      ¦    370    ¦ 

¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 
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+--------------------------+ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 

formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram 

de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 

- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 

0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire 

ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el 

ciment. 

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la 

proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i 

sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin 

alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y pavimentos (PG-3). 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Identificació del subministrador 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data i hora de lliurament 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Quantitat de formigó subministrat 

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 

     - Resistència a la compressió 

     - Tipus de consistència 

     - Grandària màxima del granulat 

     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08 

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 

     - Contingut de ciment per m3 

     - Relació aigua/ciment 

     - Tipus, classe i marca del ciment 

     - Contingut en addicions 

     - Contingut en additius 

     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Designació específica del lloc de subministrament 

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada 

es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a 

compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua. 

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries 

de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests 

assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 
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Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà 

l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte. 

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.  

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control 

de com a màxim: 

- Volum de formigonament:  <= 100 m3- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 

- Massissos: 

     - Temps de formigonament <= 1 setmana 

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la 

mateixa dosificació.  

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 

2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-

08.  

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament 

del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a 

control i calculant el valor de la resistència característica real. 

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de 

qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en: 

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres- Elements d'edificis de 

vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres 

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a 

compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar 

estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació 

amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència 

(UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE 

EN 12350-7). 

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats 

del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de 

prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries 

en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. 

Control de fabricació i recepció. 

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents 

assaigs: 

     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 

          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 

          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 
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          - Terrossos d'argila (UNE 7133) 

          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 

          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 

     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament: 

          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 

          - Substàncies perjudicials (EHE) 

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1) 

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 

     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

     - Consistència (UNE 83313)     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels 

resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb: 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1     - 

Altres casos:  N >= 3 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1     - 

Altres casos:  N >= 4 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2     - 

Altres casos:  N >= 6 

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els 

assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N 

pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn 

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan 

xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen 

per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència 

certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent. 

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x  K2rN   >= fck 

on: 

- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades- K2 Coeficient: 
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Coeficient: 

- Número de pastades: 

     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades- fck: Valor de la resistència característica 

especificada en el projecte 

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma 

contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix 

formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels 

dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la 

tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la 

pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per 

excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la 

pastada més baixa trobada a la sèrie.  

S'acceptarà quan: fc,real >= fck 

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament- Es manté la vigència 

del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A 

PAVIMENTS: 

- Interpretació dels assaigs característics: 

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut 

d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó 

corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos 

necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 

- Interpretació dels assaigs de control de resistència: - El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és 

superior a l'exigida. En altre cas: 

     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no 

podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la 

merma de resistència, expressades ambdues en proporció.     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del 

contractista, els corresponents assaigs d'informació. 

- Assaigs d'informació: 

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a 

tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a 

l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
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El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram 

de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 

     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars. 

     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del 

Contractista.     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista. 

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual 

sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les 

provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima 

resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un 

coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95- 6 sèries:  0,96 

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió 

controlat. 

 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B07 -  MORTERS DE COMPRA 

B071 -  MORTER PER A RAM DE PALETA 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 

- Morter de ram de paleta 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

MORTER DE RAM DE PALETA: 

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a 

fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que 

figura especificat 

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor 

que figura especificat 

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada pel 

fabricant en N/mm2. 

En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes. 
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Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 

corresponent: 

- Característiques dels morters frescos: 

     - Temps d'us (EN 1015-9) 

     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 

     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos 

- Característiques dels morters endurits: 

     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 

     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3) 

     - Absorció d'aigua (EN 1015-18) 

     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 

     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 

     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 

     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables) 

- Característiques addicionals per als morters lleugers: 

     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 

     - Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 

     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 

- Reacció davant del foc: 

     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 

     - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la 

intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

MORTER DE RAM DE PALETA: 

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 

acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE: 
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 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació 

escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions 

predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat 

(concepte de recepta):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Referència a la norma UNE-EN 998-2 

- Nom del fabricant 

- Codi o data de fabricació 

- Tipus de morter 

- Temps d'us 

- Contingut en clorurs 

- Contingut en aire 

- Proporció dels components (morters prescrits) 

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 

- Resistència d'unió (adhesió) 

- Absorció d'aigua 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Densitat 

- Conductivitat tèrmica 

- Durabilitat 

- Mida màxima del granulat 

- Temps obert o temps de correcció 

- Reacció davant el foc 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 

de juliol 

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les 

exigències del plec de condicions. 

Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del 

morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 

4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11. 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE 

PALETA: 

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les 

condicions exigides. 

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte: 

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
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- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element 

corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte. 

 

   

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B08 -  ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I 

BEURADES 

B081 -  COLORANT 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el moment 

de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al 

formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del 

seu comportament. 

S'han considerat els elements següents: 

- Colorant 

ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ: 

Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, hauran de complir les 

condicions de l'UNE EN 934-2 . 

Limitacions d'ús d'additius 

- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat 

- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 

- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 12350-7) 

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 

L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per objecte produir fines 

bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que serveixen per millorar el comportament envers les 

gelades. Aquestes condicions s'han de mantenir durant l'adormiment. 

La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra. 

COLORANT: 

El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada durant el 

pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final. 

Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser insoluble en aigua, i no ha d'alterar 

el procés d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de volum, ni les resistències mecàniques del formigó. 

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 EN ADDITIUS I COLORANTS: 
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Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques. 

El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les propietats per 

factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

ÚS PER A FORMIGONS: 

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 EN COLORANT PER A FORMIGONS: 

El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica del 

fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.  

El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; 

també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o 

químiques del formigó o morter.  

La documentació ha d'incloure també: 

- Nom del laboratori 

- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent 

A la fulla de subministrament hi ha de constar: 

- Identificació del subministrador 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Identificació del peticionari 

- Data d'entrega 

- Designació de l'additiu 

- Quantitat subministrada 

- Identificació del lloc de subministrament 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de qualitat d'acord a les 

condicions exigides. 

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de 

poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 

OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT: 

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs 

identificatius del producte (UNE-EN 934-2). 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents i a l'EHE-08 en 

addició de fums de sílice. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT: 

No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el corresponent certificat de 

garantia del fabricant. 

El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la vista dels resultats dels 

assaigs previs realitzats. 

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels 

elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un 

laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de 

l'EHE-08, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE 

EN 934-2. 

 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D2 -  TAULONS 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
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Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

+----------------------------------------+ 

¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 

¦----------------------------------------¦ 

¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 

¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 

¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 

+----------------------------------------+ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

- Torsió:  ± 2° 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 

B0F1 -  MAONS CERÀMICS 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, 

murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)  

S'han considerat els tipus següents:  

En funció de la densitat aparent:  

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més gran de 

1000 kg/m3  

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  
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- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se 

inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.  

En funció del volum i disposició de forats:  

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el 

conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets 

de la peça durant la seva manipulació o col·locació.  

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en 

fracturar-se.  

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.  

Volum de forats:  

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 45% 

- Alleugerit:  <= 55% 

- Foradat:  <= 70%  

Volum de cada forat:  <= 12,5%  

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  

- Massís:  >= 37,5% 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20%  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 

corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació 

de categoria I o II  

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la 

seva categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics 

distribuïts de forma homogènia:  

- Peces amb <= 1,0%:  A1 

- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
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- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la 

categoria 

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)  

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):  

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 

següents en funció de la categoria.  

- D1:  <= 10% 

- D2:  <= 5% 

- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i 

la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara 

vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 

24 h.  

PECES LD:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 

corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que 

hagin d'anar revestides amb un lliscat:  

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 

especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  

PECES HD:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 

corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 

especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
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- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  

Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  

- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant  

- Cara vista (UNE-EN 771-1) 

- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  

Característiques complementàries:  

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que 

continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, 

greixos, etc.).  

 

3.- UNITAT I 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-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 

cocida.  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els 

valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 

acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada 

amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió 

declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor 

característic:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  



 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES 

 

   
   
   
   

   

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  

- Referència a la norma EN 771-1 

- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en 

la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, 

en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, 

inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de 

qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la 

CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 

material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el 

valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-

EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties.  

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons 

UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la 

compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà 

una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.  

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 

especificades.  

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc 

- 1,64 s, essent:  

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 

- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 

- n:  Nombre de provetes assajades  
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En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del 

mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.  

- En element estructural incloure la verificació:  

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.  

 

    

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 

B96 -  MATERIALS PER A VORADES 

B965 -  PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les 

superfícies exteriors a les que delimita. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva 

estructura principal i en la seva capa superficial 

S'han considerat les formes següents: 

- Recta 

- Corba 

- Recta amb rigola- Per a guals 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 

El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant 

i aprovada pel comprador. 

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 

La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. 

Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 

Classes en funció de la resistència climàtica: 

- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 

- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa 

desprès de l'assaig glaç-desglaç;  cap valor unitari > 1,5 

Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 

- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 

- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 

Classes en funció de la resistència a flexió: 

- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
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- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 

MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 

1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. 

Toleràncies: 

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm 

- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi: 

     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, 

<= 10 mm 

- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes: 

     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 

     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 

     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 

mm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Complemento 

nacional a la Norma UNE-EN 1340. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús 

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 

- Referència a la norma UNE-EN 1340 

- Identificació del producte- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de 

constar la següent informació: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data de producció 

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús. 

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 
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- Referència a la norma UNE-EN 1340- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials 

Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 

acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o 

materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 

conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 

 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** 

Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 

 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 

     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i 

recepció del certificat de qualitat del fabricant.     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 

1339, UNE-EN 1340) 

- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de realitzar els 

següents assaigs: 

     - Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 

     - Absorció d'aigua (UNE-EN 1340)     - Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada 

(UNE-EN 12390-3) 

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de 

poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs 

corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 

1340. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no 

arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En 

cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen 

observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament. 

En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les 

condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es 

podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-

ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't. 

 

 

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 

B96 -  MATERIALS PER A VORADES 

B966 -  PEÇA CORBA DE FORMIGÓ PER A VORADES 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les 

superfícies exteriors a les que delimita. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva 

estructura principal i en la seva capa superficial 

S'han considerat les formes següents: 

- Recta 

- Corba 

- Recta amb rigola- Per a guals 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 

El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant 

i aprovada pel comprador. 

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 

La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. 

Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 

Classes en funció de la resistència climàtica: 

- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 

- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa 

desprès de l'assaig glaç-desglaç;  cap valor unitari > 1,5 

Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 

- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 

- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 

Classes en funció de la resistència a flexió: 

- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 

- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 

MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 

1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. 

Toleràncies: 

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm 

- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi: 

     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, 

<= 10 mm 

- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes: 

     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
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     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 

     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 

mm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Complemento 

nacional a la Norma UNE-EN 1340. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús 

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 

- Referència a la norma UNE-EN 1340 

- Identificació del producte- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de 

constar la següent informació: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data de producció 

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús. 

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 

- Referència a la norma UNE-EN 1340- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials 

Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 

acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o 

materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 

conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 

 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** 

Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 

 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

OPERACIONS DE CONTROL: 
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Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 

     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i 

recepció del certificat de qualitat del fabricant.     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 

1339, UNE-EN 1340) 

- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de realitzar els 

següents assaigs: 

     - Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 

     - Absorció d'aigua (UNE-EN 1340)     - Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada 

(UNE-EN 12390-3) 

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de 

poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs 

corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 

1340. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no 

arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En 

cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen 

observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament. 

En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les 

condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es 

podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-

ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't. 

 

 

B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS 

B99 -  MATERIALS PER A ESCOCELLS 

B991 -  PEÇA DE MORTER DE CIMENT PER A ESCOCELLS 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Peces prefabricades de morter de ciment per a la formació d'escocells. 

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:  >= 15 N/mm2 

Absorció d'aigua, en pes:  <= 10% 

Toleràncies: 

- Llargària:  ± 10 mm 

- Alçària:  ± 5 mm 

- Gruix:  ± 5 mm 
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- 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. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

 

 

 

 

B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS 

B9E -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 

B9E1 -  PANOT PER A VORERA 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació. 

S'han considerat les peces següents: 

- Panot gris per a voreres 

- Panot de color amb tacs per a pas de vianants 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 

El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant 

i aprovada pel comprador. 

Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura 

principal i en la seva capa superficial. 



 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES 

 

   
   
   
   

   

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 

Llargària:  <= 1 m 

Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 

Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 

1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 

Toleràncies: 

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 

     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 

     - Classe 2 (marcat P): 

          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 

          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 

     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 

- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 

     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 

     - Classe 2 (marcat P): 

          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 

          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 

     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 

     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 

     - Classe 2 (marcat P): 

          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 

          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 

     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 

- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 

     - Classe 1 (marcat J): 

          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 

          - Llargària > 850 mm: 8 mm 

     - Classe 2 (marcat K): 

          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 

          - Llargària > 850 mm: 6 mm 

     - Classe 3 (marcat L): 

          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 

          - Llargària > 850 mm: 4 mm 

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 

mm): 

     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
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          - Convexitat màxima:  1,5 mm 

          - Concavitat màxima:  1 mm 

     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  2 mm 

          - Concavitat màxima:  1,5 mm 

     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  2,5 mm 

          - Concavitat màxima:  1,5 mm 

     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  4 mm 

          - Concavitat màxima:  2,5 mm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 

acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o 

materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 

conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 

 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** 

Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 

 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada data 

- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats pel fabricant: 

     - Dimensions nominals 

     - Resistència climàtica 

     - Resistència a flexió 
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     - Resistència al desgast per abrasió 

     - Resistència al lliscament/patinatge 

     - Càrrega de trencament 

     - Comportament davant el foc 

- Referència a la norma UNE-EN 1339 

- Identificació del producte 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 

28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 

     - Nom o marca identificativa del fabricant 

     - Direcció registrada del fabricant 

     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

     - Referència a la norma EN 1339 

     - El tipus de producte i l'ús o usos previstos 

     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 

Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per 

als transports públics, ha de constar a més: 

     - Resistència al trencament 

     - Resistència al patinat/lliscament 

     - Durabilitat 

Per als productes destinats a paviments d'ús interior: 

     - Reacció al foc 

     - Resistència a la ruptura 

     - Resistència al patinat/lliscament 

     - Durabilitat 

     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 

Els productes destinats a ús en cobertes: 

     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 

OPERACIONS DE CONTROL: 

- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 

     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del certificat 

de qualitat del fabricant. 

     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339) 

- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces) per tal de 

realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339) 

     - Sobre 3 mostres de 3 peces: 

          - Absorció d'aigua 

          - Gelabilitat 

          - Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 

          - Resistència al xoc 

     - Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna 

          - Resistència a flexió 

          - Estructura 
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          - Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra) 

- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o 

altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF 

sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció 

establert en la marca de qualitat de producte. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no 

arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En 

cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen 

observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament. 

En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de cada mostra) ha 

de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues 

mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat. 

 

 

B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS 

B9G -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

B9GZ -  POLS DE QUARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials per a l'execució de paviments de formigó. 

S'han considerat els materials següents: 

- Pols de marbre 

- Pols de quars de color 

- Pols de quars de color gris 

- Perfil buit de PVC per a paviments de formigó 

POLS DE MARBRE: 

Additius en pols per a l'acabat de paviments de formigó. 

Ha de provenir de la mòlta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb granulats blancs d'altra 

naturalesa. Els grans han de ser de granulometria fina i com més contínua millor. 

Mida dels grans:  <= 0,32 mm 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Nul 

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

Temperatura d'utilització (T):  5°C <= T <= 40°C 

POLS DE QUARS: 

Mescla seca d'agregats de quars, ciment pòrtland i productes químics catalitzadors de l'enduriment i eventualment 

colorants, per a utilitzar en l'acabat de paviments de formigó. 

El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida o polièdrica amb la granulometria fina i 

com més contínua millor. 
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El ciment ha de complir amb els requisits establerts a l'UNE-EN 197-1 i els establerts a l'UNE 80305 quan s'utilitzi 

ciment blanc. 

Els additius han de regular la hidratació del revestiment, plastificar i millorar el procés de cura. 

Mida del granulat:  0,7 - 2 mm 

Quantitat de ciment per kg preparat:  0,2 - 0,25 kg 

Duresa del granulat (escala de Mohs):  7 

Densitat:  1,5 g/cm3 

PERFIL BUIT DE PVC: 

Perfil buit de PVC extrusionat, per a col·locar prèviament al formigonament del paviment i formar junts de retracció 

del formigó. 

Ha de tenir una superfície llisa, un color i un disseny uniformes i no ha de tenir irregularitats. 

Ha de ser recte, de secció constant i no ha de presentar deformacions que no siguin les típiques línies d'una correcta 

extrusió. 

Densitat (UNE 53-020, mètode B):  1400 - 1500 kg/m3 

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50°C/h):  >= 80°C 

Percentatge de cendres (UNE 53-090, mètode A, 950°C, 4 h):  <= 14% 

Resistència a la tracció (UNE 53-141):  >= 40 N/mm2 

Allargament a trencament (UNE 53-141):  >= 110% 

Resistència a l'impacte a 23°C (UNE 53-141):  >= 1 kgm 

Resistència a l'acetona (UNE 53-141):  Sense esquerdes ni desmoronament 

Estabilitat dimensional (UNE 53-141):  <= 2% 

Toleràncies: 

- Gruix:  ± 0,5 mm 

- Alçària:  ± 1 mm 

- Pes:  ± 5% 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

POLS DE MARBRE: 

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera que no 

s'alterin les seves característiques. 

POLS DE QUARS: 

En el sac hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Pes net 

- Data de preparació 

- Distintiu de qualitat, si en té 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

PERFIL BUIT DE PVC: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BBA -  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

BBA1 -  PINTURA PER A MARQUES VIALS 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial horitzontal. 

S'han considerat els materials següents: 

- Materials base: 

     - Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques 

     - Termoplàstics 

     - Plàstics en fred 

- Materials de post-barrejat: 

     - Microesferes de vidre 

PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 

Pintura: producte líquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i additius. Es subministra en forma 

mono o multicomponent. Quan s'aplica, es forma una pel·lícula cohesionada a través d'un procés d'evaporació del 

dissolvent i/o un procés químic. 

Termoplàstics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en forma de bloc, gransa o pols. 

S'escalfa fins a fondre's i, en aquest moment, s'aplica. La pel·lícula cohesionada es forma mitjançant refredament. 

Plàstics en fred: Producte viscós que es subministra en dos components o en forma multicomponent (almenys un 

component principal i un enduridor) i lliure de dissolvents. La pel·lícula cohesionada es forma mitjançant reacció 

química després de barrejar els components. 

El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les següents característiques d'identificació 

definides a les normes UNE-EN 12802 i UNE-EN 1871, assajades segons la norma corresponent: 

- Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 

- Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 

- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 

- Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures 

- Contingut en sòlids, segons UNE-EN 12802: pintures 

- Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 

- Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures 

- Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures 

- Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 

- Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termoplàstics i plàstics en fred 

Les pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc per a ús en marques vials de carreteres, han de complir 

els requisits per a les característiques físiques, assajats segons la norma corresponent: 
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- Color, segons UNE-EN 1871: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 

- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: 

     - Pintures: classe LF7 

     - Termoplàstics i plàstics en fred: classe LF6 

- Estabilitat a l'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871: 

     - Pintures: >= 4 

- Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871: 

     - Color: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 

     - Factor de luminància: classe UV1 

- Resistència al sagnat, segons UNE-EN 1871: 

     - Pintures: classe BR2 (exigible en aplicacions directes sobre paviment bituminós) 

- Resistència als àlcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions directes sobre paviments de formigó) 

- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871: 

     - Termoplàstics: classe >= SP3 

- Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871): 

     - Termoplàstics: color com a la taula 700.2.a del PG 3 vigent i classe UV2 per al factor de luminància. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 

Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 

Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No s'han 

d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 

de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 

pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 

* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la 

que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 

y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos (PG-3). 

PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 

* UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas. 

* UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la identificación. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació: 

- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 

- Identificació del fabricant. 

- Designació de la marca comercial. 

- Quantitat de materials que es subministra. 

- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 

- Data de fabricació. 

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF la següent documentació que acredita el compliment de les 

prestacions exigides: 

Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc: 

- Declaració de prestacions referit al sistema de senyalització vial del qual formi part, incloent la composició i 

identificació del sistema: material base, materials de pre-mesclat i/o post-mesclat, dosificacions i instruccions 

d'aplicació, d'acord amb un dels següents procediments: 

     - Document d'Idoneïtat Técnica Europeu (DITE) 

     - Avaluació Tècnica Europea (ETE) 

- Declaració del fabricant amb les característiques físiques definides per a cada material base a la taula 700.3 del PG 

3 vigent. 

- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació definides per a cada material base a la taula 700.5 

del PG 3 vigent. 

Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color vermell i negre: 

- Declaració de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197 realitzat per un laboratori 

acreditat, que inclourà la identificació del sistema. 

- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la taula 700.5 del PG 3 vigent per als 

colors negre i vermell. 

OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació de la documentació. 

- Inspecció visual del subministrament. 

- La DF podrà determinar la realització d'assajos d'algunes o totes les característiques especificades a la taula 700.5 

del PG 3 vigent. 

CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES: 

Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no compleixin amb els 

requisits especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat assajos d'identificació i no compleixin amb els 

requisits i toleràncies que estableix la norma UNE-EN 12802. 

Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents assajos de control de 

qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han corregit els seus defectes. 
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BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 

BBM1 -  SENYAL CIRCULAR 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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. 

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 
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     - 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 

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 CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 

de Carreteras y Puentes (PG-3). 
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* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 

pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 

* 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. 
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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. 

 

  

 

 

 

 

 

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 

BBMZ -  SUPORT PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 

S'han considerat els elements següents: 

- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 

SUPORTS DE SENYALITZACIÓ: 

Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de senyalització vertical. 

Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE 135314. 

Tipus d'acer:  AP 11 (UNE 36093) 

L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461. 

Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 

Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 

L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 

Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir 

Toleràncies: 

- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 

- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 

- Massa:  +8%; -6% 

Allargament fins a la ruptura: 

+---------------------------------+ 

¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦ 

¦ (mm) ¦--------------------------¦ 
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¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 

¦------¦------------¦-------------¦ 

¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦ 

¦------¦------------¦-------------¦ 

¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦ 

¦ <=65 ¦            ¦             ¦ 

+---------------------------------+ 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: 

Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer. 

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT I ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE: 

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). 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Cada 100 m de suports utilitzats a l'obra, es realitzaran les següents comprovacions: 

     - Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·licula de galvanitzat segons la norma UNE-EN ISO 

1461. 

     - Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) (assaigs 

conforme UNE-EN ISO 1461) 

     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una 

comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests 

resultin satisfactoris. 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 

BD5Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a 

pous de registre.  

S'han considerat els elements següents:  

- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals 

- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves 

- Reixa practicable o fixa  

S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes  

- Fosa gris 

- Fosa dúctil 

- Acer  

  

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.  

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de 

classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:  

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de 

varis pisos per a cotxes. 

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un 

màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 

- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament 

per a tot tipus de vehícles. 

- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.). 

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)  

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.  

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.  

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherència 

satisfactoria.  

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.  

Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una 

fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.  

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:  

- Amb un dispositiu de tanca 

- Amb suficient massa superficial 

- Amb una característica específica en el diseny  

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal.  
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El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.  

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.  

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a 

la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa 

en condicions d'us.  

L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 

100 mm.  

La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden 

tenir una superfície cóncava.  

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les 

especificacions següents:  

- Un o dos elements:  

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 

- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm  

- Tres o més elements:  

- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 

- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm  

Toleràncies:  

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  

- Dimensions:  ± 1 mm  

- Guerxament:  ± 2 mm  

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 

Superfície de ventilació:  

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 

- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2  

Dimensions dels forats de ventilació:  

- Ranures:  

- Llargària:  <= 170 mm 

- Amplària:  

- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 

- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm  

- Forats:  

- Diàmetre:  

- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 

- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm  

  

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.  
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REIXA:  

Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de la capacitat de desgüàs de la 

reixa i han d'estar uniformement repartits en l'obertura lliure. 

La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure.  

L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat a l'apartat 7.9.1 i 7.9.2 de l'UNE-

EN 124.  

  

BASTIMENT:  

Ha de ser pla i ben escairat.  

Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular.  

Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és 

rectangular i tres si és circular.  

Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm  

Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm  

Toleràncies:  

- Alçària del bastiment:  ± 1,5 mm  

- Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte):  <= 0,25% llargària  

- Rectitud dels perfils: Fletxa:  <= 0,25% llargària  

- Dimensions exteriors del bastiment:  ± 2 mm   

BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES:  

Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix material.  

Separació entre traves:  <= 100 cm  

Dimensions del tub de travada:  20 x 20 mm  

Alçària del passamà de travada:  60 mm  

  

REIXA FIXA:  

Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és 

rectangular i tres si és circular.  

Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm  

Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm  

  

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament. 

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials.  

  

DISPOSITIUS DE TANCAMENT D'ACER:  

Gruix:  >= 2,75 mm  

Gruix i massa del galvanitzat:  

- Gruix de l'acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2 

- Gruix de l'acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2  
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ELEMENTS DE FOSA:  

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal 

(fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).  

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.  

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).  

  

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.  

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.  

Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.  

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  

Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  

Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  

Contingut de sofre:  <= 0,14%  

  

ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:  

Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats.  

El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura.  

El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni taques.  

Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2  

Resistència a tracció de l'acer:  >= 340 N/mm2  

Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2  

Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BASTIMENT:  

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat 

previst.  

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que 

alterin les seves característiques.  

  

BASTIMENT I TAPA O REIXA:  

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves 

dimensions.  

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que 

alterin les seves característiques.  

 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 

vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  

  

ELEMENTS DE FOSA GRIS:  

* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:  

- El codi de la norma UNE EN 124 

- La classe segons la norma UNE EN 124 

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 

- Referència, marca o certificació si en tè  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.  

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en 

primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.  

 

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

BD7 -  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 

BD78 -  TUBS DE CAMPANA DE FORMIGÓ ARMAT AMB JUNT ELÀSTIC PER A CLAVEGUERES I 

COL·LECTORS 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tub cilíndric de formigó armat, amb un extrem llis i l'altre en forma de campana, per a una unió encadellada amb 

anella de goma i, en el seu cas, apta per a esforços de tracció.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El tub ha de ser recte.  

Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i l'excentricitat 

dins dels límits de tolerància del gruix de la paret.  
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Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  

No ha de tenir incrustacions, fissures que travessin la paret, escrostonaments, ni defectes que indiquin imperfeccions 

del procés d'emmotllament.  

La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals sempre que no disminueixin les 

qualitats intrínseques i funcionals dels tubs.  

Les característiques dels materials components han d'estar d'acord amb les especificacions de la normativa vigent.  

La llargària ha de ser constant i ha de permetre un transport i muntatge fàcils.  

TUBS D'ACORD AMB LA NORMATIVA ASTM C 76M:  

Els tubs han de complir, segons la norma ASTM C 76M, les proves d'absorció i de permeabilitat.  

Totes les proves s'han de fer d'acord amb la norma ASTM C 497M.  

Cada tub ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Classe de tub i designació 

- Data de fabricació 

- Nom o marca del fabricant 

- Identificació de la planta de producció  

- En el cas d'armadura asimètrica, s'ha d'indicar la generatriu que ha d'anar a la part superior.  

Resistència a l'aixafament (assaig de les tres arestes segons ASTM C 497 M):  

+----------------------------------------+ 

¦Classe¦Resistència mínima a l'aixafament¦ 

¦      ¦          (kg/m)                 ¦ 

¦------¦---------------------------------¦ 

¦  1   ¦         >= 6 x DN (mm)          ¦ 

¦  2   ¦         >= 7,5 x DN (mm)        ¦ 

¦  3   ¦         >= 10 x DN (mm)         ¦ 

¦  4   ¦         >= 15 x DN (mm)         ¦ 

¦  5   ¦         >= 17,5 x DN (mm)       ¦ 

+----------------------------------------+  

Relació aigua-ciment (en pes):  <= 0,53  

Contingut de ciment:  >= 280 kg/m3  

Toleràncies:  

- Diàmetre interior: - 0 mm, + 3% diàmetre nominal  

- Llargària:  ± 13 mm  

- Llargària de dos costats oposats (DN = Diàmetre nominal en mm):  

- DN < 2200 mm:  ± 16 mm 

- DN >= 2200 mm:  ± 19 mm  

- Rectitud (alineació):  ± 10 mm/m  

TUBS DE FORMIGÓ ARMAT I FORMIGÓ AMB FIBRES D'ACER D'ACORD AMB NORMA UNE-EN 1916:  

El diàmetre màxim per als tubs de formigó de fibres d'acer és de 2000 mm. 

Els tubs de secció ovoide seran sempre armats. 

Els tubs de formigó armat tindran l'armat mínim que s'indica en UNE-127916 i complirà les característiques que 

s'indiquen en UNE-EN 1916 i UNE 127916  

- Càrrega de fisuració i trencament per a tubs de formigó armat i tubs de formigó amb fibres d'acer d'acord 

amb taules UNE 127916.  

Toleràncies:  

Tubs de secció circular:  
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- Diàmetre interior:  

- 150-200-250-300:  ±5mm 

- 400:  ±6mm 

- 500:  ±8mm 

- 600:  ±9mm 

- 700-800-900-1000:  ±10mm 

- 1100:  ±11mm 

- 1200:  ±12mm 

- 1300-1400:  ±14mm 

- 1500-1600-1800-2000-2500-3000:  ±15mm  

- Diferència entre generatrius: UNE 127916 

- Gruix parets. Les toleràncies són variables segons el diàmetre nominal UNE 127916. 

- Longitud interna del tub:  

- Tubs de diàmetre nominal <1500:  ±1%  

- Diferència entre generatrius oposades:  

- Tubs de diàmetre < 600mm:  6mm 

- Tubs de diàmetre entre 600 i 2000 mm: 10mm/m i màxim 16mm.  

Tubs de secció ovoide:  

- Veure UNE 127916  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS:  

Subministrament: Amb els extrems protegits de cops. S'han de deixar el més a prop possible de la seva posició 

definitiva.  

Emmagatzematge: S'han de protegir del sol, de les temperatures extremes, i dels impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

TUBS D'ACORD AMB LA NORMATIVA ASTM C 76M:  

ASTM C 76M-2003 Standard Specification for Reinforced Concrete Culvert, Storm Drain, and Sewer Pipe.  

TUBS DE FORMIGÓ ARMAT I FORMIGÓ AMB FIBRES D'ACER D'ACORD AMB NORMA UNE-EN 1916:  

UNE-EN 1916:2003 Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra 

de acero.  

UNE 127916:2004 Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, de hormigón armado y hormigón con 

fibra de acero. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1916:2008.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 

acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no destinada al consum 

humà:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'albarà i/o documentació comercial, hi ha de constar la següent informació:  

- Últims dígits en de l'any que es va realitzar el marcatge 

- Identificació de la norma europea UNE-EN 1916 

- Nom del fabricant , marca comercial o distintiva i lloc de fabricació 

- Identificació del material constituent de l'element 

- Classe resistent. 

- Identificació de les condicions d'ús si són diferents a les normals. 

- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas. 

- Les paraules "Cizallamiento reducido" si s'ha utilitzat el mètode 4 per a demostrar la durabilitat del junt.  

El símbol CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Ús previst 

- Resistència a l'aixafament. 

- Resistència longitudinal a flexió. 

- Estanqueïtat davant de l'aigua 

- Condicions de durabilitat 

- Durabilitat dels junts.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- En cada subministrament:  

- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i peces per a junts. 

- Comprovació de les dades de subministrament exigides (albarà o etiqueta). 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 

- Comprovació de l'estanquitat del tub. 

- Comprovació dimensional sobre un 10% de les peces rebudes (tubs i unions). Per a cada peça es 

realitzaran:  

- 5 determinacions del diàmetre interior. 

- 5 determinacions de la longitud. 

- Desviació màxima respecte la generatriu. 

- 5 determinacions del gruix.  

- 5 determinacions de les dimensions de la zona d'acoblament.  

- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (segons MOPU: Plec 

de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua):  

- Assaig d'estanquitat del tub. 

- Resistència a l'aixafament. 

- Resistència a la flexió longitudinal.  
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- Per a cada tipus de junt que es proposi, es realitzarà un assaig d'estanquitat del conjunt format per dos 

trossos de tub units pel junt corresponent.  

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de 

poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs 

corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris del "Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de 

sanejament de poblacions" (MOPU).  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat 

de qualitat del fabricant.  

Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes, seran rebutjades a l'instant.  

Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques. En 

aquest darrer cas, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen 

observant irregularitats, fins el 100% del subministrament.  

La comprovació del diàmetre interior, es considera satisfactòria si la mitjana de les 5 determinacions és superior al 

diàmetre nominal i cadascuna de les mesures es troba dins de les toleràncies fixades.  

En cas d'incompliment, es repetirà el control sobre dues peces més del mateix lot, acceptant-se el conjunt quan la 

mitjana dels 3 resultats sigui conforme a les especificacions.  

En cas d'incompliment en els assaigs de resistència i d'estanquitat, es repetirà el control sobre dues peces més del 

mateix lot, acceptant-se el conjunt quan els nous resultats siguin conformes a les especificacions. Si també falla una 

d'aquestes proves, es rebutjarà el lot assajat.  

 

  

 

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

BD7 -  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 

BD7F -  TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors 

- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió 

- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió 

- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.  

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  

TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:  

Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha d'estar soldada 

químicament.  

La cara interior del tub ha de ser llisa.  

La cara exterior del tub ha de ser nervada.  
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En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T".  

El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan 

estigui en servei.  

Característiques de la banda de PVC:  

- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 

- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C 

- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C 

- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2 

- Allargament al trencament: >= 80% 

- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2 

- Opacitat: 0,2%  

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ  

L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d'altres 

defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment. 

El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret. 

La paret del tub ha de ser opac.  

Característiques mecàniques:  

- Resistència a l'impacte: d'acord amb UNE-EN 1452-2. 

- Resistència a la pressió interna: d'acord amb UNE-EN 1452-2.  

Característiques físiques:  

- Temperatura de reblaniment Vicat (VST):  >= 80°C d'acord amb assaig UNE-EN 727 

- Retracció longitudinal:  <= 5% d'acord amb assaig UNE-EN 743. 

- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord amb assaig 

UNE-EN 580.  

Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1452-2.  

Toleràncies:  

- Diàmetre exterior:  

- 25-32-40-50:  0,2 mm. 

- 63-75-90:  0,3 mm. 

- 110-125:  0,4 mm. 

- 140-160:  0,5 mm 

- 180-200:  0,6 mm 

- 225:  0,7 mm 

- 250:  0,8 mm 

- 280:  0,9 mm 

- 315: 1,0 mm 

- 355: 1,1 mm 

- 400: 1,2mm 

- 450:  1,4mm 

- 500:  1,5 mm 

- 560:  1,7 mm 

- 630:  1,9 mm 
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- 710-800-900-1000: 2,0 mm  

- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2 

- Llargàira i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2  

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ  

L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d'altres 

defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment.  

Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació:  

- “D” codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1 m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan 

enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de d'edifici. 

- “U” codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1 m de l'edifici al que es connecta el sistema de 

canalització enterrada.  

Característiques mecàniques:  

- Resistència a l'impacte: d'acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1  

Característiques físiques:  

- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE-EN 727 

- Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743 

- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord amb assaig 

UNE-EN 580.  

Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1.  

Toleràncies:  

- Diàmetre exterior:  

- 110-125:  0,3mm. 

- 160:  0,4 mm 

- 200-250:  0,5 mm 

- 315:  0,6 mm 

- 355-400:  0,7 mm 

- 450: 0,8 mm 

- 500: 0,9 mm 

- 630: 1,1 mm 

- 710:  1,2mm 

- 800:  1,3 mm 

- 900:  1,5 mm 

- 1000: 1,6 mm  

- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord amb taules UNE-EN 1401-1 

- Llargària útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant. 

- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l'eix del tub. d'acord 

amb UNE-EN 1401-1.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.  
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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.  

 

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 

TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ  

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con 

presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

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.  

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ  

UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Els tubs per sanejament amb pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub a intervals d'1 m. de 

forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, exposició a l'intempèrie i instal·lació, i mantenir-se llegible 

durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre 

l'aptitud del tub. 

El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:  

- Número normativa (UNE-EN 1456-1) 

- Nom i/o marca comercial 

- Material (PVC-U) 

- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret 

- Pressió nominal 

- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix 

en diferents ciutats). 

- Número de la línia d'extrusió  

Els tubs per sanejament sense pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub de forma que sigui 

llegible després d'emmagatzemar-los, en exposició a l'intempèrie i en la instal·lació, i mantenir-se llegible durant la 

vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 

El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:  

- Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 

- Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD) 
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- Nom i/o marca comercial 

- Dimensió nominal 

- Gruix mínim de la paret o SDR 

- Material (PVC-U) 

- Rigidesa anular nominal 

- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix 

en diferents ciutats. 

- Prestacions en clima fred (si és el cas)  

OPERACIONS DE CONTROL:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es 

demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, 

incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

- Resistència a la tracció (UNE 53112)  

- Allargament fins a la ruptura (UNE 53112)  

- Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921)  

- Densitat (UNE-EN ISO 11833-1)  

- Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580)  

- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)    

- Retracció longitudinal en calent (EN 743)  

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277)  

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 744)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran 

aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de col·locar, i sobre una 

mostra de 2 tubs, les característiques geomètriques següents:  

- 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub) 

- 5 mesures de longitud (1tub) 

- N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN):  

- 8 mesures per DN <= 250 

- 12 mesures per 250 < DN <= 630 

- 24 mesures per DN > 630  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, 

es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 

corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Control estructural i físic:  

- No s'autoritzarà la col·locació de peces que no  vagin acompanyades del certificat del fabricant. 

- En el  cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més del lot assajat. 

Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes.  

Control geomètric:  

- En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 2 altres tubs. 
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- Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes.  

 

  

 

  

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 

BG31 -  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb 

conductor de coure i de tensió assignada 0,6/1kV. 

S'han considerat els tipus de cables següents: 

- Cables unipolars o multipolars de designació RV, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil, 

sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una 

classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars o multipolars de designació RV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil, 

sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una 

classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 

- Cables multipolars de designació RVFV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil, armadura 

amb fleix d'acer i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de 

resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS), aïllament amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina, 

sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una 

classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, aïllament amb polietilè 

reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons 

norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars o multipolars de designació SZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, aïllament amb 

compost de silicona i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, 

construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 

50575  

- Cables multipolars de designació RZ, coberta aïllant de polietilè reticulat i amb conductors de coure cablejats en 

feix, construcció segons norma UNE 21030-2, amb una classificació de resistència al foc Fca segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars de designació ZZ-F, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el Reglament de productes per 

a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat (UE) 2016/364 sobre la classificació de les propietats 

de reacció al foc. 

La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent a 

l'abrasió. 

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 

La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica. 

L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
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Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 

La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434. 

La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364 i la UNE-EN 13501-

6 amb un codi de quatre dígits segons el següent format: 

Classe de reacció al foc: 

- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca i Fca (classes 

enumerades de més a menys prestacions) 

Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca): 

- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions) 

- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys prestacions) 

- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions) 

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 60228. 

Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1: 

- Cables unipolars: 

     - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 

     - Com a conductor neutre: Blau 

     - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 

- Cables bipolars:  Blau i marró 

- Cables tripolars: 

     - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 

     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 

- Cables tetrapolars: 

     - Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 

     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 

- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 

corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques essencials: 

     - Reacció al foc: 

          - Classe Aca (UNE-EN ISO 1716) 

          - Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, UNE-EN 60754-2) 

          - Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2) 

          - Classe Fca (comportament no determinat) 

     - Emissió de substàncies perilloses (verificació i declaració segons disposicions nacionals en el lloc d'utilització) 

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE-HD-603-1): 

+----------------------------------------------+ 

¦Secció (mm2) ¦  25  ¦  50  ¦  95  ¦ 150 ¦ 240 ¦ 

¦-------------¦------¦------¦ -----¦-----¦-----¦ 

¦Gruix (mm)   ¦  0,9 ¦  1,0 ¦  1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 

+----------------------------------------------+ 

 

Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 

Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
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Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 

Tensió màxima admissible (c.a.): 

- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 

- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 

Toleràncies: 

- Gruix de l'aïllament (UNE-HD 603-1):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat) 

CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 

Característiques de reacció al foc: 

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228: 

- Cable RV: prescripcions de la classe 1 o 2 

- Cable RV-K i RVFV-K: prescripcions de la classe 5 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 

Característiques de reacció al foc: 

- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 

- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 

- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 

La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 

Característiques de reacció al foc: 

Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 

Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 

Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 

Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 

L'aïllament ha de cumplir el següent 

- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietilè reticulat i ha de correspondre al tipus DIX-3 segons la norma UNE HD-

603-1, amb cinta addicional de mica 

- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al tipus EI2 segons la norma UNE-EN 

50363-1 

La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN 60228: 

CABLES DE DESIGNACIÓ ZZ-F: 
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Característiques de reacció al foc: 

- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 

- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 

- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 

L'aïllament ha de ser de goma i ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma UNE-EN 50363-1 

La coberta ha de ser de material lliure d'halògens, del tipus EM5 segons la norma UNE-EN 50363-2-2 o del tipus 

EM8 segons UNE-EN 50363-6. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En bobines. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 

2002. 

UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en 

construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 

UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en 

construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 

UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Requisitos generales. 

Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la clasificación de las 

propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº 

305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 

UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción 

y elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego de 

cables eléctricos. 

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 

* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 

UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con 

aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 

UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con 

aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 
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CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 

UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de seguridad. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 

UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas de 

distribución, acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores de cobre. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 

acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 

7.2.1 del CTE: 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Aca, B1ca, B2ca, Cca: 

     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Dca, Eca: 

     - Sistema 3: Declaració de prestacions 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Fca: 

     - Sistema 4: Declaració de prestacions 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses: 

     - Sistema 3: Declaració de prestacions 

El cable ha d'anar marcat amb les dades següents: 

- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial 

- Descripció del producte o codi de designació 

- Classe de reacció al foc 

El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinació dels anteriors. 

El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre el final del marcatge i el 

principi del següent no ha de superar els 1100 mm. 

El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta fixada sobre l'embalatge 

dels cables. 

El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 

- Símbol del marcatge CE 

- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 

- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa 

- Codi únic d'identificació del producte tipus 

- Número de referència de la declaració de prestacions 

- Nivell o classe de prestacions declarat 

- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 

- Número d'identificació de l'organisme notificat 

- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 
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- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 

- Control final d'identificació 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs i 

de quantificació dels mateixos. 

- Assaigs: 

A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes 

aplicables en cada cas: 

     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 

     - Resistència d'aïllament (REBT) 

     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 

     - Control dimensional (Documentació del fabricant) 

     - Extinció de flama (UNE-EN 50266) 

     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 

     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons 

criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a 

l'assaig especificat. 

     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

     - Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 

     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

     - Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de 

la DF o empresa especialitzada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels assaigs de 

rutina que es realitzaran a totes les bobines. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o 

rebutjada tota o part del material que la composa. 

 

   

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BGD -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 

BGD2 -  PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel (massissa) o quadrada 

(massissa) de fins a 1 m2 de superfície i de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 mm de gruix. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra. 

Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línea de terra, mitjançant una placa i un vis; 

aquest cable ha de tenir una secció mínima de 35 mm2. 

ACER: 

La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir les especificacions de l'UNE-EN ISO 

1461. 

El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa de zinc, no ha de tenir taques, inclusions 

de fluxe, cendres o motes, apreciables a simple vista. 

La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa. 

Toleràncies: 

Gruix:  - 0,1 mm 

- Superfície útil:  - 0,01 m2 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 

2002. 

UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hierro y acero. 

Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO 1461:1999). 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte. 

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT. 

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF. 
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 BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BGY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BGYD -  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a plaques de 

connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió a terra, o 

d'una placa de connexió a terra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

   

BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

BHW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

BHWM -  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS 

EXTERIORS 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o elements de 

control, regulació o encesa d'instal·lacions d'il·luminació. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer disminuir les 

característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Dimensions en cm 
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

BQ1 -  BANCS 

BQ11 -  BANC DE LLISTONS DE FUSTA (D) 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Bancs de fusta tropical pintats i envernissats amb suports de fosa o de passamà. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforç, seient i respatller de llistons de fusta de Guinea, amb els 

cantells roms, fixats a l'estructura amb cargols passadors de pressió cadmiats, de cap esfèric. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia de preparació. 

L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 

Les bases de les potes han de tenir espàrrecs roscats per a l'ancoratge. 

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 

Llargària dels espàrrecs:  >= 25 mm 

Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 20 mm 

- Separació entre llistons:  ± 1,5 mm 

- Paral·lelisme entre llistons:  ± 2 mm (no acumulatius) 

- Guerxament dels llistons:  ± 2 mm/m 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Embalats. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en llocs protegits 

d'impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

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 
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OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 

- Inspecció visual del material a la seva recepció. 

- Comprovacions geomètriques i de dimensions. 

- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l'obra 

sense el certificat de garantia corresponent. 

 

 

  

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

BQ1 -  BANCS 

BQ13 -  BANCS DE PEDRA ARTIFICIAL 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Banc prefabricat d'aspecte semblant a la pedra natural, obtingut per un procés d'emmotllament d'una mescla de 

ciment, granulats seleccionats i, eventualment, additius i/o colorants, per anar ancorat a la paret. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir la cara plana i les arestes rectes. 

No ha de tenir taques, escantonaments, esquerdes o d'altres defectes superficials. 

Les armadures de reforç no s'han de veure en cap de les cares. 

Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 4 mm 

- Fletxa de les arestes:  ± 0,1% 

- Planor:  ± 2 mm 

- Balcaments:  ± 1 mm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Embalats. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació. 

 

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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No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 

- Inspecció visual del material a la seva recepció. 

- Comprovacions geomètriques i de dimensions. 

- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l'obra 

sense el certificat de garantia corresponent. 

  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 

BR3 -  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 

BR3P -  TERRA VEGETAL 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl. 

S'han considerat els tipus següents: 

TERRA VEGETAL: 

No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 

La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt contingut de matèria 

orgànica. 

La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació d'adobs orgànics. 

Mida dels materials petris:  <= 20 mm 

Mida dels terrossos: 

- Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm 

- Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm 

Composició granulomètrica: 

- Sorra:  50 - 75% 

- Llim i argila:  < 30% 

- Calç:  < 10% 

- Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10% 

Composició química: 

- Nitrogen:  1/1000 

- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
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- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 

- pH:  6 <= pH <= 7,5 

TERRA VOLCÀNICA: 

Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador. 

Granulometria:  4 - 16 mm 

Calç:  < 10% 

Densitat aparent seca:  680 kg/m3 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI: 

Subministrament: En sacs o a granel. 

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

En els sacs han de figurar les dades següents: 

- Identificació del producte 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Pes net 

OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s'indica a les 

especificacions. 

- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents 

acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea. 

- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000 m3, es 

realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de: 

     - Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 

     - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 

     - Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 

     - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 

     - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) 

pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 

corresponents. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia 

corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques. 

 

 

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 

BR4 -  ARBRES I PLANTES 

BR42 -  ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS) 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de 

reconeguda solvència. 

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, i si es el 

cas també respecte al cultivar. 

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i localització. 

Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A. 

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 

07A. 

L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control 

d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor 

d'utilització del material vegetal. 

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada aclarida, 

però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar 

talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre 

superior a 3 cm en els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a 

l'espècie i mida de l'arbre. 
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Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig en ser soterrats, i 

que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, que s'indiquin 

a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida. 

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de l'espècie-varietat. 

ARBRES PLANIFOLIS: 

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a 

l'espècie i mida de l'arbre. 

Alçaria del pa de terra: 

- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 

- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 

PALMERES I PALMIFORMES: 

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i 

vertical. 

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha de ser 

de 25 cm. 

Toleràncies: 

- Alçària:  ± 5% 

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han 

d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la planta. 

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 

L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de 

tenir una temperatura temperada. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de la norma NTJ 

07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
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Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les plantes d'un lot 

han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves dimensions. 

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la part radical si la 

presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 

Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a l'obra. 

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta amb palla o 

sauló o algun material porós. 

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat 

general del material vegetal. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes 

i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de 

fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de 

fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. 

Enfiladisses. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

S'ha de subministrar acompanyada de: 

- La guia fitosanitària corresponent 

- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 

- Procedència comercial del material vegetal 

- Assenyalada la part nord de la planta al viver 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
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- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 

- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 

- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 

- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra: 

- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 

- Percentatge de germinació per espècie. 

- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, espècies 

herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de 

l'aplicació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de garantia 

corresponents. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 

  

D -  ELEMENTS COMPOSTOS 

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 

D07 -  MORTERS I PASTES 

D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tipus de ciment:  

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 

- Ciments de ram de paleta MC 

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  

Morters per a fàbriques:  

- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 

- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  
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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 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, 

d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió 

(UNE EN 1015-11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran 

aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les 

condicions exigides.  

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.  

 

 

F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F21 -  DEMOLICIONS 

F219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 

 

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

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.  

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer 

la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.  

S'han considerat els elements següents:  

- Vorada col·locada sobre terra o formigó  

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans 

de què es disposin i de les condicions de transport.  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 

reutilització, eliminació en obra, etc.).  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on 

s'ha d'especificar, com a mínim:  

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells 

d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de 

l'entorn.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions 

veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 

seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 

productes de construcció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:  

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.  

TALL DE PAVIMENT:  

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada 

expressament per la DF.  

 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 

de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 

cimentaciones (PG-3).  

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: 

Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.  

  

  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F21 -  DEMOLICIONS 

F21D -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE 

 

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

Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals o mecànics.  

S'han considerat els elements següents:  

- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó  

- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó  

- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

CONDICIONS GENERALS:  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans 

de què es disposin i de les condicions de transport.  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 

reutilització, eliminació en obra, etc.).  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
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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, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F221 -  EXCAVACIÓ DE CAIXA DE PAVIMENT 

 

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

- Excavació per a caixa de paviment 
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Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig 

SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç 

de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de 

resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 

Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb 

navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa. 

Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de 

resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants de 

l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres condicionants 

de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra 

màquina per a aquesta funció. 

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 

L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament 

definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa 

compacitat. 

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador 

autoritzat. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 100 mm 

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

- Angle del talús:  ± 2° 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i 

avisar la DF. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 
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- Pendent: 

     - Trams rectes:  <= 12% 

     - Corbes:  <= 8% 

     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua 

dins de l'excavació. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del 

terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions 

aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del 

material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una 

correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han 

d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions 

relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 

314/2006. 

 

 

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 

F222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS 

 

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

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics 

o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.  

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb 

utilització d'explosius.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 

- Excavació de les terres 
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- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui 

la partida d'obra  

CONDICIONS GENERALS:  

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.  

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig 

SPT > 50 sense rebot.  

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç 

de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.  

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini 

la DF.  

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.  

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  

Toleràncies d'execució:  

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  

- Planor:  ± 40 mm/m  

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  

- Nivells:  ± 50 mm  

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 

topogràfiques.  

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  

- Amplària:  >= 4,5 m  

- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 

- Corbes:  <= 8% 

- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de 

la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
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Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la 

capa de neteja.  

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de 

la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal 

que la sabata tingui un recolzament homogeni.  

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions 

fixades al seu plec de condicions.  

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:  

- S'hagi de treballar a dins 

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir 

mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de 

l'excavació.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i 

avisar la DF.  

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  

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

suficients.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 

productes de construcció.  

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 

compacitat igual.  

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en 

els talussos.  

EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  

Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció de la 

cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.  

 

 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del 

terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions 

aprovades per la DF.  

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del 

material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una 

correcta execució de les obres.  

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han 

d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions 

relatives a excavacions, entibacions i voladures.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 

de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 

cimentaciones (PG-3).  

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 

Minera.  

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias 

relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera  

  

  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 

F228 -  REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 

 

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

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions 

especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres  

- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la 

construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la 

construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 

- Execució del rebliment 

- Humectació o dessecació, en cas necessari  

- Compactació de les terres  

CONDICIONS GENERALS:  

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i 

fonament.  

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.  

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es 

disposen.  

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el 

mateix nivell.  

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels 

terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.  

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre 

la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  

RASA:  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  ± 20 mm/m  

- Nivells:  ± 30 mm  

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  

El reblert ha d'estar format per dues zones:  

- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 

- La zona alta, la resta de la rasa  

El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no 

produeixi danys a la canonada instal·lada.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves 

o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 

topogràfiques.  

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de 

la base per al rebliment.  
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L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou 

reblert.  

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució.  

El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la rasant final, i amb un 

gruix <= 25 cm.  

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  

El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es buscaria la 

uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.  

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera 

uniforme.  

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials 

secs o d'altres procediments adients.  

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.  

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha d'escarificar 

afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient.  

En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats de 

l'element han de quedar al mateix nivell.  

Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistència 

necessària.  

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.  

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 

productes de construcció.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.  

S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la canonada instal·lada.  

GRAVES PER A DRENATGES:  

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar 

zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials 

estranys, cal procedir a la seva eliminació.  

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.  

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una 

superfície contínua de separació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del 

reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 

de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 

cimentaciones (PG-3).  

 

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

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.  

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, 

matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.  

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la 

temperatura ambient.  

- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a 

una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions 

de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).  

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona 

d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).  

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del reblert, i 

control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.  

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i humitat estaran 

uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el 

cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels 

punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

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

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància 

fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa.  

La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la màxima 

obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= 

a la de les zones contigües al replè.  

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes 

justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%.  

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions establertes al 

plec de condicions.  

En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En 

general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament 

localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense 

cost algun els errors que hagin sorgit.   
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 

F2R3 -  TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

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

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 

d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

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

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

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

suficients. 

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

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

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

que s'utilitzi. 

 

TRANSPORT A OBRA: 

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

o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de 

l'obra. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 

Enderrocs" de l'obra. 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin 

l'aprovació de la DF. 

 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per 

a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

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

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

- 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: 
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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 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, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 

F2R5 -  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 

GESTIÓ DE RESIDUS 

 

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

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 

d'excavació. 
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S'han considerat les operacions següents: 

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

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o 

contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per 

tal d'evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats 

segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

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

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 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 



 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES 

 

   
   
   
   

   

- 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, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
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F2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

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

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 

d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de 

valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament 

especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 

D'EXCAVACIÓ: 

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

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del 

qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat 

de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

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

y demolición 

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

residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 

producida por el amianto. 

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

disposició del rebuig dels residus. 
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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. 

 

F9 -  PAVIMENTS 

F921 -  TOT-U 

 

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

Subbases o bases de tot-u per a paviments. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 

CONDICIONS GENERALS: 

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent de planta autoritzada 

legalment per al tractament d'aquests residus. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 

La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre la seva 

superfície. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre 

la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2. 

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 

En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o grava 

natural. 

Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids siderúrgics, 

subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4. 

Grau de compactació: 

- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 

- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2. 

Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons UNE 103808: 

- Categoria d'esplanada E3: 

     - Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa 

     - Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa 

     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa 

     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa 

     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa 

- Categoria d'esplanada E2: 

     - Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa 
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     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa 

     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa 

     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 

- Categoria d'esplanada E1: 

     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa 

     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa 

     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 

L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 del PG3 vigent. 

Toleràncies d'execució: 

- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos. 

- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 

- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa. 

L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 

condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. 

Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de 

l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 

En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la seva homogeneïtzació i 

humidificació, si es considera necessari. 

Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions i les 

variacions d'humitat. 

L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent. 

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 

cm. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la 

de la preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a aconseguir la densitat 

exigida. 

Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o 

estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal 

d'aconseguir la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es 

derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF. 

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 

La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a T2 es farà en central 

i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte quan la DF autoritzi el contrari. 

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat 

de tal manera que es superen els valors següents: 
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- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 

- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 

Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en 

construcció. 

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són 

acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 

subjacent. 

No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes 

subjacents. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 

de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 

pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la 

Instrucción Técnica de Carreteras. 

 

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 

Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar: 

- La fórmula de treball. 

- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 

- El pla de compactació. 

- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o 

mitjançant assaig i els resultats "in situ". 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria 

orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 

- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 

- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 

- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO. 

- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació. 

- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella. 

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 

Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada: 

- Una longitud de 500 de calçada 

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 

- La fracció construïda diàriament 

Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim. 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot. 

- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de la humitat 

natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega. 

- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, en el cas que n'hi hagi i 

cantells de perfils transversals. 

- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m. 

- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat Internacional (IRI) (NLT 330), 

en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans de l'extensió de la següent capa. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT EN FERMS DE CARRETERES: 

El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) s'haurà d'acceptar o 

rebutjar globalment. 

Les condicions d'acceptació són les següents: 

- Densitat: 

     - La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus de la mostra assajada 

podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja 

obtinguda és inferior, es tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada. 

- Humitat: 

     - Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa de rebuig o acceptació. 

- Capacitat de suport: 

     - El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors als especificats a 

l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests valors. 

- Gruix: 

     - El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas d'incompliment es 

procedirà de la següent manera: 

          - Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la capa sempre 

que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del Contractista. 

          - Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat de 15 cm com a 

mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per 

compte del Contractista. 

     - No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat en els Plànols en més 

d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris 

anteriors. 

- Rasant: 

     - Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del Projecte no superarà les 

toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones que retinguin aigua: 
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          - Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la superfície sempre 

que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del Contractista. 

          - Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista. 

- Regularitat superficial: 

     - Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent manera: 

          - Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una penalització econòmica del 

10%. 

          - Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat 

mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del Contractista. 

 

 

F9 -  PAVIMENTS 

F936 -  BASES DE FORMIGÓ 

 

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

Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment. 

Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració mecànica la 

col·locació del formigó amb estenedora. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Muntatge d'encofrats 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de dilatació i formigonament 

- Protecció del formigó fresc i curat 

- Desmuntatge dels encofrats 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens 

d'un material flexible. 

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix:  - 15 mm 

- Nivell:  ± 10 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 

S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
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Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície 

del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 

Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

  

F9 -  PAVIMENTS 

F965 -  VORADES 

 

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

Formació de vorada amb materials diferents. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la base- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 

L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. 

Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 

- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm- Gruix de la base de formigó:  4 cm 

Pendent transversal:  >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
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Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 

topogràfiques. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa 

compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del 

formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola. 

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

 

F9 -  PAVIMENTS 

F991 -  ESCOCELLS 

 

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

Formació d'escocells per a voreres. 

S'han considerat els escocells formats amb els materials següents: 

- Peces prefabricades de morter de ciment 

- Totxanes o maons foradats 

- Xapa d'acer galvanitzat 

- Xapa d'acer amb acabat ?corten? 
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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'escocell 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 

- Arrebossat de l'escocell 

En el cas d'utilitzar xapa d'acer: 

- Replanteig 

- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 

- Fixació definitiva i neteja 

PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 

Les peces que formen l'escocell 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'escocell 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 DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF. 

Base de formigó:  >= 15 x 7 cm 

ESCOCELLS 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 

ESCOCELLS 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'escocell:  ± 3 mm 

- Nivell: + 2 mm, - 10 mm 

- Junts:  ± 1 mm 

ESCOCELL DE XAPA D'ACER: 

L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d'estar net i sense defectes. 
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Ha de quedar aplomat. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l'alçària indicada en la DT 

La part superior de l'escocell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no ha de sobresortir. 

Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d'ancoratge. 

La unió de l'escocell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu perímetre. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 

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 CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

F9 -  PAVIMENTS 

F9E1 -  PANOT 

 

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

Formació de paviments de panot. 

S'han considerat els casos següents: 

- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 

- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 

- Col·locació de la sorra-ciment 

- Col·locació de les peces de panot 

- Humectació de la superfície 

- Confecció i col·locació de la beurada 

En la col·locació a truc de maceta amb morter: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
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- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 

- Col·locació de la capa de morter 

- Humectació de les peces per col·locar 

- Col·locació de les peces 

- Humectació de la superfície 

- Confecció i col·locació de la beurada 

CONDICIONS GENERALS: 

El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i 

a les rasants previstes. 

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 

Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 

Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT. 

Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi 

paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 

- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 

- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una 

esfera de 15 mm de diàmetre 

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 

Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han d'estar 

el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 

Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 

Pendent transversal:  >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 

- Replanteig:  ± 10 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 

Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 

No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a 

obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
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- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents 

d'aquells que normalment conformen la unitat. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot. 

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

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

Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

  

F9 -  PAVIMENTS 

F9G2 -  PAVIMENT DE FORMIGÓ 

 

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

Paviments de formigó. 

S'han considerat els tipus de paviments de formigó següents: 

- Paviment amb formigó estructural, amb acabat remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de quars o amb 

l'execució d'una textura superficial 

- Paviment per a carreteres amb formigó HF, format per un conjunt de lloses de formigó en massa separades per 

junts transversals, o per una llosa continua de formigó armat, en tots dos casos eventualment dotat de junts 

longitudinals 

S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 

- Amb estenedora de formigó 

- Amb regle vibratori 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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Paviments amb formigó estructural col·locats amb estenedora: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 

- Col·locació del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura 

Paviments amb formigó estructural col·locats amb regle vibratori: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 

- Abocat, escampat i vibrat del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura 

Paviments per a carreteres amb formigó HF: 

- Estudi i obtenció de la fórmula de treball 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació d'elements de guiat de les màquines i condicionament dels camins de rodament 

- Col·locació del formigó 

- Execució del junt longitudinal en fresc, i en el seu cas dels transversals 

- Acabament de les vores i realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Les lloses no han de tenir esquerdes. 

Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per la DF. 

Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons les 

instruccions de la DF. 

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 

L'acabat de la superfície tindrà la textura indicada a la DT o el que estipuli la DF. 

PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor: 

     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 

     - En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 

     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 
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PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 

La textura ha de consistir en l'eliminació del morter de la superfície, en un estriat o ranurat longitudinal en la calçada i 

en un estriat o ranurat longitudinal o transversal en els vorals. 

Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390-5): 

Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 

Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 

Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa 

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT 330):  Ha de complir amb els valors de la taula 550.9 del PG 3 vigent. 

Macrotextura superficial (UNE-EN 13036-1):  > 0,9 mm 

Resistència al lliscament (UNE 41201 IN):  > 75% 

Toleràncies d'execució: 

- Desviacions en planta:  ± 30 mm 

- Rasant de la superfície acabada: ± 10 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Si 

en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries per tal 

de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de 

resistència. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 

condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o 

irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb 

les instruccions de la DF. 

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions 

superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF. 

Quan la temperatura ambient sigui superior als 30°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, que 

no ha de superar en cap moment els 35°C. 

S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i gruix que 

després s'utilitzin a l'obra. 

No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF. 

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de 

les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un 

màxim de 2 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt 

favorables. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés de 

formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm. 

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions. 

S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc. 

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir la capa construïda. 

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar que 

el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat. 
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S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció del 

formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és 

necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF. 

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m. 

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al formigó 

fresc. 

S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu 

acabat. 

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu 

adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no han de passar més de 30 minuts. 

En el cas que s'aturi la posada en obra del formigó més de 30 minuts, s'ha de cobrir el front de forma que no 

s'evapori l'aigua. Si el termini d'interrupció és superior al màxim admès entre la fabricació i posada en obra del 

formigó, es disposarà un junt transversal. 

L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el formigó fresc en una 

quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha 

d'allisar mecànicament. 

Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba. 

El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, el reg de 

cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions corresponent. 

S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a excepció del 

imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial. 

El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28 dies. 

L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 

PAVIMENT PER A CARRETERES: 

La fabricació del formigó, el seu transport i posada en obra, s'ha de fer amb maquinària que compleixi els requisits 

indicats a l'apartat 550.4 del PG 3 vigent. 

En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a mínim 

dos carrils al mateix temps. 

Els junts longitudinals i transversals de posada en obra del formigó fresc s'han d'executar seguint les indicacions de 

l'apartat 550.5.9 del PG 3 vigent. 

L'acabat de la superfície s'ha de fer abans de l'inici de l'adormiment del formigó, amb les tècniques descrites a 

l'article 550.5.10.4 del PG 3 vigent. 

El formigó fresc s'ha de protegir i s'ha de curar d'acord amb les indicacions de l'article 550.5.11 del PG 3 vigent. 

ESTESA AMB ESTENEDORA: 

El camí de rodadura de les màquines estarà suficientment compactat i es mantindrà net. No tindrà irregularitats 

superiors a 15 mm, mesurat amb regle de 3 m (NLT-334). 

Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a 

l'instant que aquestes s'aturin. 

La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a la 

superfície del formigó. 

L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. 

Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre inferior 

a 2000 m. 
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S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui <= 1 mm. 

S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl·liques o 

d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia 

de les màquines. 

En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una franja de formigó prèviament construït, ha d'haver 

assolit una edat mínima de 3 dies. 

L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la 

pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa. 

La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 4 

m. 

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 

La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del formigó de 16 

h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de 

formigonament. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials 

diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i acceptada 

expressament per la DF. 

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 

Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 

de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 

pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 

* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la 

que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 

y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos (PG-3). 

 

  

 

 F9 -  PAVIMENTS 

F9GZ -  TALL DE PAVIMENT 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tall de paviment de formigó amb una serra de disc per tal d'obtenir: 

- Caixa per a junt de dilatació 

- Junt de retracció 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formació de junt amb serra de disc: 

- Replanteig del junt 

- Tall del paviment de formigó amb serra de disc 

- Neteja del junt 

- Eventual protecció del junt executat 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de tenir vores escantonades. 

Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF. 

Fondària dels junts de retracció:  >= 1/3 del gruix del paviment 

Toleràncies d'execució: 

- Amplària:  ± 10% 

- Alçària:  ± 10% 

- Replanteig:  ± 1% 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.). 

FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC: 

Els junts s'han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que s'escantoni, i abans de que comenci 

a produir esquerdes per retracció (entre 6 i 48 h de l'abocament, segons la temperatura exterior). 

En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i de l'entrada de pols. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

FORMACIÓ DE JUNT: 

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada 

expressament per la DF. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

F9 -  PAVIMENTS 

F9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 

F9H1 -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, granulats amb 

granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin 

recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, fabricada, col·locada i compactada, a una temperatura molt 

superior a la d'ambient.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 

- Realització del tram de proba i aprovació d'aquest per la DO 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Extensió de la mescla 

- Compactació de la mescla 

- Execució de junts de construcció 

- Protecció del paviment acabat  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.  

S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.  

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.  

La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors següents:  

- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 

- Capes de gruix < 6 cm: 97%  

L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG 3/75 MOD 11-OM, obtingut segons l'indicat en 

l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 542.14.a o 542.14.b del PG-3.  

En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 13036-1) i la 

resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes grans que els valors de la taula 542.15 

del PG 3.  

Toleràncies d'execució:  

- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques  

Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm 

Nivell de la capa base:  ± 15 mm  

- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de compactació, ha de complir les 

especificacions de l'article 542.4 del PG-3.  

S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra 

en construcció.  

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són 

acceptables o no els equips proposats pel Contractista.  

Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de control de la 

dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, 

i altres mètodes ràpids de control.  
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Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a 

l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 

8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en 

funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions 

atmosfèriques.  

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 

condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o 

irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb 

les instruccions de la DF.  

La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat als articles 510 i 

513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir 

l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3.  

Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran d'eliminar 

mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director 

d'Obra. Es comprovarà especialment que transcorregut el plaç de rotura del lligant dels tractaments aplicats, no 

queden restes d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que la seva 

capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en caso contrari, el Director de las 

Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència adicional.  

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat 

possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de 

junts possible.  

Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara 

calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.  

L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions 

ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la 

DT del Projecte, amb les toleràncies indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3.  

L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció de la central 

de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a 

estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de 

compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal.  

En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb superfícies a estendre 

superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa bituminosa a ample complet, treballant si fos  

necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, 

desprès d'haver estes i compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera estigui encara 

calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un junt longitudinal.  

La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de proves fins que se 

assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la temperatura mes alta  possible sense superar 

la màxima prescrita a la fórmula de treball i sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es 

continuarà, mentre la mescla estigui en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la 

mínima prescrita a la fórmula de treball.  

En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles bituminoses amb 

addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi 

de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que s'hages assolit prèviament la densitat especificada a 

l'epígraf 542.7.1.  

La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la mescla bituminosa es 

fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de 

l'anterior, com a mínim.  
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Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han 

de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que 

els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.  

En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim 

de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.  

A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim fixat 

en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al 

descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons 

l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la 

següent franja contra ella. 

Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar els recolzaments 

necessaris per als elements de compactació.  

La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot el seu gruix, o be, 

prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis 

de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.  

 

 

 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus especificades 

a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.  

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 

subjacent.  

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la 

Instrucción Técnica de Carreteras.  

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes (PG 3/75)  

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 

pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

 

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un tram de prova, per 

comprovar:  

- La fórmula de treball 

- Els equips proposats pel contractista 

- La forma específica d'actuació dels equips 

- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ  

En l'execució d'una capa:  
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- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura ambient, 

al descarregar en l'estenedora o equip de transferència  

- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat es 22 

mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un 

cop per lot determinat segons el menor dels valors següents:  

- 500 m de calçada 

- 3.500 m2 de calçada 

- la fracció construïda diàriament  

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors  

- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 

13108-20  

- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació  

- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres 

de les provetes  

- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el DO, 

sobre les mostres de les provetes 

- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO  

- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 

- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 

- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 

- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 

- Nombre de passades de cada compactador 

- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació  

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris:  

- 500 m de calçada 

- 3.500 m2 de calçada 

- la fracció construïda diàriament  

Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar:  

- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex B de 

l'UNE-EN 13108-20  

Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382  

- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva execució i abans 

d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3  

En capes de rodadura:  

Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat aleatoriament  

- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans de la 

posada en servei.  

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.  

  



 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES 

 

   
   
   
   

   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.   

Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment d'algun dels paràmetres 

de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 3.  

  FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

FB16 -  Familia B16 

 

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

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

CONDICIONS GENERALS: 

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per 

la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm/m 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora, han de 

mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

* Orden de 15 de noviembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-FDB/1976: 

Fachadas. Defensas. Barandillas. 

 

   

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

FBA1 -  Familia BA1 

 

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

Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 

S'han considerat les marques següents: 

- Marques longitudinals 
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S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 

- Vials públics 

- Vials privats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície existent 

- Replanteig i premarcat 

- Aplicació de la marca vial 

- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat 

CONDICIONS GENERALS: 

Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus: 

- En funció de la seva vida útil: 

     - Permanents (P) 

     - Temporals (T) 

- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 

     - Tipus 0 (NR): no retrorreflectants 

     - Tipus I (R): retrorreflectants en sec 

     - Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat 

     - Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 

- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament: 

     - Estructurades (E) 

     - No estructurades (NE) 

- En funció d'altres usos especials: 

     - Sonores (S) 

     - Fàcils d'eliminar (F) 

     - De emmarcar (B) 

     - Emmascaradora (M) 

     - En forma de tauler d'escacs (D) 

- En funció de la forma d'aplicació: 

     - Marques vials "in situ" 

     - Marques vials prefabricades 

La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en el seu cas, unes 

addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les proporcions indicades a les instruccions d'aplicació 

del sistema. 

El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics. 

Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, resistència al lliscament i color, han 

de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma. 

Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT. 

Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 

Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents: 

- Pintures: 720 g/m2 

- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 
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- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 

- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 

- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 3,0 cm 

- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20% 

MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS: 

El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, microesferes de vidre que li 

conferiran el caràcter retrorreflectant. 

La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar mitjançant propietats especials 

en la seva textura superficial, microesferes de vidre gruixudes, o altres mitjans. 

Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat afegides al material base: 

- Pintures: 480 g/m2 

- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 

- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 

- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 

- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2 

MARQUES VIALS EN CARRETERES: 

Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels 

següents tipus: 

- En funció de la seva vida útil: 

     - Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de carreteres amb trànsit convencional. 

- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 

     - Tipus II (RW): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec i amb humitat. 

     - Tipus II (RR): marca vial estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec, amb humitat i pluja. 

- En funció d'altres usos especials: 

     - Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics (vibracions). Seran permanents i 

de tipus II (RR). 

     - De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarcat de marques vials per a millorar el 

seu contrast. 

     - En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per a senyalització d'accés a 

un llit de frenada. 

Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques especificades a la taula 

700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell 

respectivament. 

La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera a la que s'ha d'aplicar. En 

funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat 

dels requisits, assajada d'acord amb la norma UNE-EN 13197, complirà: 

- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 

- Marques vials de color vermell: >= classe P4 

El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport sobre el que s'ha 

d'aplicar: 

- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent, d'acord amb la taula 

700.9 del PG 3 vigent. 
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- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 700.10 del PG 3 vigent. 

Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de complir amb les 

característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 

700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 

No podrà aplicar-se la marca vial: 

- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 

- Quan el paviment estigui humit. 

Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions 

auxiliars. 

No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament 

i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert 

a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de senyalització vial horitzontal, 

subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim: 

- Identificació del fabricant 

- Dosificacions 

- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 

- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat 

La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix l'article 700.5 del 

PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que especifica la norma UNE 135277-1. 

El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la declaració del contractista, que 

per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent informació, d'acord amb la norma UNE 135277-1: 

- Fitxa tècnica de cada màquina 

- Requisits associats a cada classe de màquina 

- Identificació dels elements de la màquina 

Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada equip, s'ha de 

procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a determinar els paràmetres d'aplicació d'acord 

amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà acta de cada un dels ajustos realitzats. 

S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la causa de la formació 

d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment. 

La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca. 

Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment o marca vial antiga), 

es procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament superficial 

adequat, segons el parer de la DF, per a garantir aquesta compatibilitat. 

En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del 

formigó. 

Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la marca vial amb una 

marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat del corresponent a la marca vial existent. 

Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions alcalines. 
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Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a 

donar-li un grau d'adherència suficient. 

Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix 

tipus que el paviment existent. 

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF. 

S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 

m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el paviment. 

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

VIALS PÚBLICS: 

Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de carreteras. 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 

de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 

pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 

* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la 

que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 

y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos (PG-3). 

* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal 

* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas viales 

aplicadas sobre la calzada. 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials. 

- Revisió de la data de fabricació dels materials. 

- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent informació: 

     - Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits. 

     - Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació. 

     - Tipus i dimensions de la marca vial. 

     - Localització i referència sobre el paviment de les marques vials. 

     - Data de posada en obra. 

     - Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball. 

     - Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de la marca vial aplicada. 
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- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades. 

- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de la maquinària. 

Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions es realitzarà d'acord amb 

el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent. 

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

Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits: 

- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 

- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 3 vigent. 

- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de l'obra. 

- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions especificades. 

- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%. 

El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls periòdics de les marques 

vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits especificats. 

Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes: 

- Mètode d'assaig puntual: 

     - Es realitzarà amb equips portàtils. 

     - Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, incloent, com a mínim, el 

coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 

- Mètode d'assaig continu: 

     - Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436. 

     - Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 

     - La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques addicionals. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de garantia podrà sol·licitar la 

realització de comprovacions de les característiques de les marques vials en qualsevol moment i tantes vegades com 

consideri oportú. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits de comportament 

especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors blanc, negre i vermell respectivament. 

El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 

 

  

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

FBA3 -  Familia BA3 

 

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

Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 
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S'han considerat les marques següents: 

- Marques superficials 

S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 

- Vials públics 

- Vials privats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície existent 

- Replanteig i premarcat 

- Aplicació de la marca vial 

- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat 

CONDICIONS GENERALS: 

Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus: 

- En funció de la seva vida útil: 

     - Permanents (P) 

     - Temporals (T) 

- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 

     - Tipus 0 (NR): no retrorreflectants 

     - Tipus I (R): retrorreflectants en sec 

     - Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat 

     - Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 

- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament: 

     - Estructurades (E) 

     - No estructurades (NE) 

- En funció d'altres usos especials: 

     - Sonores (S) 

     - Fàcils d'eliminar (F) 

     - De emmarcar (B) 

     - Emmascaradora (M) 

     - En forma de tauler d'escacs (D) 

- En funció de la forma d'aplicació: 

     - Marques vials "in situ" 

     - Marques vials prefabricades 

La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en el seu cas, unes 

addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les proporcions indicades a les instruccions d'aplicació 

del sistema. 

El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics. 

Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, resistència al lliscament i color, han 

de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma. 

Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT. 

Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 

Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents: 
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- Pintures: 720 g/m2 

- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 

- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 

- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 

- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 3,0 cm 

- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20% 

MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS: 

El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, microesferes de vidre que li 

conferiran el caràcter retrorreflectant. 

La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar mitjançant propietats especials 

en la seva textura superficial, microesferes de vidre gruixudes, o altres mitjans. 

Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat afegides al material base: 

- Pintures: 480 g/m2 

- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 

- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 

- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 

- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2 

MARQUES VIALS EN CARRETERES: 

Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels 

següents tipus: 

- En funció de la seva vida útil: 

     - Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de carreteres amb trànsit convencional. 

- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 

     - Tipus II (RW): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec i amb humitat. 

     - Tipus II (RR): marca vial estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec, amb humitat i pluja. 

- En funció d'altres usos especials: 

     - Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics (vibracions). Seran permanents i 

de tipus II (RR). 

     - De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarcat de marques vials per a millorar el 

seu contrast. 

     - En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per a senyalització d'accés a 

un llit de frenada. 

Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques especificades a la taula 

700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell 

respectivament. 

La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera a la que s'ha d'aplicar. En 

funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat 

dels requisits, assajada d'acord amb la norma UNE-EN 13197, complirà: 

- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 

- Marques vials de color vermell: >= classe P4 
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El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport sobre el que s'ha 

d'aplicar: 

- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent, d'acord amb la taula 

700.9 del PG 3 vigent. 

- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 700.10 del PG 3 vigent. 

Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de complir amb les 

característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 

700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 

No podrà aplicar-se la marca vial: 

- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 

- Quan el paviment estigui humit. 

Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions 

auxiliars. 

No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament 

i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert 

a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de senyalització vial horitzontal, 

subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim: 

- Identificació del fabricant 

- Dosificacions 

- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 

- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat 

La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix l'article 700.5 del 

PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que especifica la norma UNE 135277-1. 

El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la declaració del contractista, que 

per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent informació, d'acord amb la norma UNE 135277-1: 

- Fitxa tècnica de cada màquina 

- Requisits associats a cada classe de màquina 

- Identificació dels elements de la màquina 

Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada equip, s'ha de 

procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a determinar els paràmetres d'aplicació d'acord 

amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà acta de cada un dels ajustos realitzats. 

S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la causa de la formació 

d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment. 

La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca. 

Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment o marca vial antiga), 

es procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament superficial 

adequat, segons el parer de la DF, per a garantir aquesta compatibilitat. 

En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del 

formigó. 
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Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la marca vial amb una 

marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat del corresponent a la marca vial existent. 

Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions alcalines. 

Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a 

donar-li un grau d'adherència suficient. 

Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix 

tipus que el paviment existent. 

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF. 

S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

MARQUES SUPERFICIALS: 

m2 de superfície pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la superfície realment executada sobre el 

paviment. 

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

VIALS PÚBLICS: 

Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de carreteras. 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 

de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 

pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 

* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la 

que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 

y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos (PG-3). 

* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal 

* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas viales 

aplicadas sobre la calzada. 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials. 

- Revisió de la data de fabricació dels materials. 

- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent informació: 

     - Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits. 

     - Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació. 

     - Tipus i dimensions de la marca vial. 
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     - Localització i referència sobre el paviment de les marques vials. 

     - Data de posada en obra. 

     - Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball. 

     - Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de la marca vial aplicada. 

- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades. 

- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de la maquinària. 

Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions es realitzarà d'acord amb 

el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent. 

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

Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits: 

- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 

- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 3 vigent. 

- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de l'obra. 

- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions especificades. 

- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%. 

El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls periòdics de les marques 

vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits especificats. 

Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes: 

- Mètode d'assaig puntual: 

     - Es realitzarà amb equips portàtils. 

     - Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, incloent, com a mínim, el 

coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 

- Mètode d'assaig continu: 

     - Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436. 

     - Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 

     - La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques addicionals. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de garantia podrà sol·licitar la 

realització de comprovacions de les característiques de les marques vials en qualsevol moment i tantes vegades com 

consideri oportú. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits de comportament 

especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors blanc, negre i vermell respectivament. 

El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 

 

  

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
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FBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 

 

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

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una obligació 

relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi.  

CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:  

Principis generals: 

Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis generals: 

- La senyalització mai no elimina el risc. 

- Una correcta senyalització no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels projectistes i 

responsables de la seguretat en cada tall. 

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 

- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva eficàcia 

preventiva.   

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:  

La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el RD 485/1997, de 

14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en 

aquests. 

En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de col·locar-se els 

senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts. 

S'instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual dels seus destinataris, tenint en compte 

possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d'un risc general, en 

l'accés a la zona de risc. 

L'emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 

No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu dels senyals de 

seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada de l'obra, té únicament la consideració de plafó indicatiu. 

Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu emplaçament.  

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 inclinats. 

El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents 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'esplanada de la carretera, es composarà, com a mínim, 

dels següents elements: 

- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18) 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada 

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 totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 
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Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els 

següents elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins 

la detenció total si fos necessari (Placa TR  301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill 

"OBRES" 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, TR  6, TR  305) 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401). 

- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del 

cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 

L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents sistemes: 

- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, 

amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar 

visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de "testimoni" està totalment proscrit. 

- Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada 

mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 

Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la desviació de l'obstacle amb una 

sèrie de senyals TR  401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta, l'angle de la 

qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 

instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 

responsable delegat per l'empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com a actuacions de 

vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL:  

Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.  

SUPORT RECTANGULAR D'ACER:  

m de llargària mesurat segons especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

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.  
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Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias 

nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.  

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en 

vías fuera de poblado.  

ISO 3864-84 Safety colours and safety signs  

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 

2002  

UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.  

UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.  

DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.  

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado y la 

identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.  

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales.  

 

  

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

FBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 

FBB1 -  SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 

 

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

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.  

S'han considerat els elements següents:  

- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació  

S'han considerat els llocs de col·locació següents:  

- Vials públics  

- Vials d'ús privat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Fixació del senyal al suport 

- Comprovació de la visibilitat del senyal 

- Correcció de la posició si fos necessària  

  

 

 

CONDICIONS GENERALS:  

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig 

previ, aprovades per la DF.  

Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva 

orientació.  

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.  

Toleràncies d'execució:  
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- Verticalitat: ± 1°  

  

VIALS PÚBLICS:  

Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió 

situat per davant a 25 m.  

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.  

Distància a la calçada:  >= 50 cm  

  

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:  

La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.  

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.  

Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 i UNE 

135314.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I 

COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA:  

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

VIALS PÚBLICS:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 

pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción 

de Carreteras.  

  

VIALS PRIVATS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

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

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.  
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 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 -  Familia BB3 

 

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 

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. 



 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES 

 

   
   
   
   

   

 

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 CRITERI 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 
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FBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 

FBBZ -  Familia BBZ 

 

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

Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició definitiva. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locat clavat a terra 

- Col·locat formigonat a terra 

- Col·locat soldat. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Col·locat clavat: 

- Replanteig 

- Clavat del suport 

Col·locat formigonat: 

- Replanteig 

- Preparació del forat o encofrat del dau 

- Col·locació del suport i apuntalament 

- Formigonat del dau 

- Retirada de l'apuntalament provisional 

Col·locat soldat: 

- Replanteig 

- Soldat a la placa base 

CONDICIONS GENERALS: 

El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig aprovades per la DF. 

Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui estigui a una alçada 

mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment, excepte en el cas de pòrtics en que l'alçada mínima ha de ser 

l'especificada com a gàlib a la DT o, en el seu defecte, la que indiqui la DF. 

En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop instal·lat, ha de quedar tancat de 

manera que s'impedeixi l'entrada d'agents agressius en el interior. La tapa ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en 

tot el seu perímetre, abans del galvanitzat. 

La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que li correspongui restin 

separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada. 

L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al centre de gravetat de la senyal o 

rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 kN/m2. 

Les perforacions del suport per a l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la posició correcta. 

Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 

Els suports amb corredissa telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls fàcilment, sense 

produir esforços al conjunt. 

En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de diàmetre no inferior a 

20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides d'ancoratge galvanitzades i cargols d'alumini. 

El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 5 cm 
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- Alçària: + 5 cm, - 0 cm 

- Verticalitat: ± 1° 

COL·LOCAT CLAVAT: 

Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la DT. 

COL·LOCAT FORMIGONAT: 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 

El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció. 

No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una resistència de 3 N/mm2. 

Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 

Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck N/mm2 

Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm 

Recobriment del suport:  >= 10 cm 

COL·LOCAT SOLDAT: 

El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil. 

Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 10 mm. 

La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc. 

La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat objecte d'arrencada, 

trencament o deformació per l'acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb caràcter permanent i conservats 

regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3 anys contats des de la data de fabricació, i de 2 anys i 6 

mesos des de la data d'instal·lació. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 

COL·LOCAT CLAVAT: 

La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 

Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-lo a clavar. 

COL·LOCAT FORMIGONAT: 

No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 

COL·LOCAT SOLDAT: 

La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament. 

Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 5°C. 

La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de qualitat estructural bàsica. 

La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix. 

Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures, i s'ha de tenir cura que quedin ben 

seques. 

Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar l'escòria per mitjà de 

piqueta i raspall. 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1. 
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L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-

SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a 

obres d'enginyeria civil. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 

de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 

pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 

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. 

 

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

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el 

suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 

- Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 

 

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

FD5 -  DRENATGES 

FD5J -  EMBORNALS 

 

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

Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 

S'han considerat els materials següents: 

- Caixa de formigó 

- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En caixa de formigó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Muntatge de l'encofrat 
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- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 

- Col·locació del formigó de la caixa 

- Desmuntatge de l'encofrat 

- Cura del formigó 

En caixa de maó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Col·locació dels maons amb morter 

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 

- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 

- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 

La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona 

adjacent sense sobresortir d'ella. 

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 

Els angles interiors han de ser arrodonits. 

La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 

Toleràncies d'execució: 

- Desviació lateral: 

     - Línia de l'eix: ± 24 mm 

     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 

(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 

- Nivell soleres:  ± 12 mm 

- Gruix (e): 

     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 

     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 

CAIXA DE FORMIGÓ: 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 

CAIXA DE MAÓ: 

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

Els junts han d'estar plens de morter. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabada 

amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres defectes. 

Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 

Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
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- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 

ESQUERDEJAT EXTERIOR: 

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. 

Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 

CAIXA DE FORMIGÓ: 

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho 

cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 

CAIXA DE MAÓ: 

Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 

L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que l'han de rebre. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

EMBORNALS: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 

de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 

cimentaciones (PG-3). 

* Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción 

de Carreteras. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

FD5 -  DRENATGES 

FD5Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 

 

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

Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges.  

S'han considerat els elements següents:  

- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó  

- Filtre per a bonera sifònica  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació de la superfície de recolzament 
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- Col·locació del morter, si és el cas 

- Col·locació de l'element  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades 

abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les parets 

de l'element drenant.  

La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i han de mantenir 

el seu pendent.  

La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre.  

La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  

Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.  

Toleràncies d'execució:  

- Guerxament:  ± 2 mm  

- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

BASTIMENT:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

  

FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:  

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Seguiment del procés de col·locació.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

  

 

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

FD7 -  CLAVEGUERES 

 

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

Formació de claveguera o col·lector amb tubs de formigó amb unió de campana amb anella elastomèrica. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació del llit de recolzament 

- Col·locació dels tubs 

- Col·locació de l'anella elastomèrica 

- Unió dels tubs- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 

CONDICIONS GENERALS: 

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a 

cada tram. 

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 

Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la DT. 

La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre amb 

l'interposició d'una anella de goma col·locada prèviament a l'allotjament adequat de l'extrem de diàmetre exterior més 

petit. 

El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 

alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions 

de la rasa i de les variacions tèrmiques. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla 

superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 

Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de 

pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de 

condicions. 

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 

- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 

Amplària de la rasa : 

- Tubs circulars:  >= diàmetre nominal + 40 cm- Tubs ovoides:  >= diàmetre menor + 40 cm 

Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
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Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa 

corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió 

del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 

Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit 

ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin 

impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan 

es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha de ser agressiu pel 

material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 

l'adherència amb les parets. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts 

descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió 

interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir 

de nou a fer la prova. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts 

per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 

Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada instal·lada. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de 

Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC 

«Drenaje» que figura como anejo a esta Orden. 

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje superficial». 

 

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies d'execució, en 

especial en referència a les pendents. 
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- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes. 

- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara unions amb pous i arquetes. 

- Control d'execució del reblert (veure plec corresponent) 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa abocant 

aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas 

correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall. 

- En el cas de tubs en xarxa de clavegueram, es realitzaran, a més, les següents proves: 

     - Prova de funcionament de la xarxa amb la realització de proves d'estanquitat sobre un 10 % de la seva longitud 

com a mínim (PPTG Tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU)). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 

  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

FD7 -  CLAVEGUERES 

FD7F -  CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC 

 

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

Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats.  

S'han considerat els tipus de tubs següents:  

- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla 

- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb massilla  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 

- Baixada dels tubs al fons de la rasa 

- Col·locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas 

- Unió dels tubs 

- Realització de proves sobre la canonada instal·lada  

CONDICIONS GENERALS:  

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a 

cada tram.  

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  

Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la DT.  

La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre amb 

l'interposició d'una anella de goma col·locada prèviament a l'allotjament adequat de l'extrem de diàmetre exterior més 

petit.  

La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre, encolant 

prèviament l'extrem de diàmetre exterior més petit.  
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El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm.  

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 

alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions 

de la rasa i de les variacions tèrmiques.  

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla 

superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  

Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de 

pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF.  

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de 

condicions.  

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:  

- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 

- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm  

Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm  

Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.  

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa 

corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.  

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió 

del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.  

Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit 

ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.  

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin 

impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).  

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan 

es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.  

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  

El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha de ser agressiu pel 

material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent.  

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 

l'adherència amb les parets.  

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts 

descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.  

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió 

interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir 

de nou a fer la prova.  

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts 

per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  

Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada instal·lada.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de 

Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.  

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC 

«Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.  

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje superficial».  

 

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les 

instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i 

es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.  

Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES.  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT.  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En 

cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la 

DF.  

  

  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

FD9 -  RECOBRIMENTS PROTECTORS EXTERIORS PER A CLAVEGUERES 

 

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

Recobriment exterior amb formigó per a la protecció de tubs de formigó.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la superfície del tub 

- Col·locació del formigó de protecció 

- Cura del formigó de protecció  

CONDICIONS GENERALS:  

El recobriment acabat ha de tenir un gruix uniforme i ha de cobrir totalment la superfície exterior dels tubs.  
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No ha de tenir discontinuïtats, esquerdes o defectes, com és ara disgregacions o buits.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix:  ± 5%  

 

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.  

Abans de l'aplicació del recobriment, s'ha de sanejar la superfície. Aquesta superfície no ha de tenir pols, greixos, 

etc.  

El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts 

per connectar.  

S'inclou dins d'aquest criteri el treball de preparació de la superfície a cobrir.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

  

 

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 

FDK2 -  PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 

 

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

Pericó per a registre de canalitzacions de serveis  

S'han considerat els tipus següents:  

- Pericó de formigó fet "in situ" sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.  

- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, i reblert lateral 

amb terres.  

- Pericó de fàbrica de maó fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades interiorment, sobre solera de maó 

calat, i reblert lateral amb terres  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Pericó de formigó fet "in situ":  

- 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  

Pericó de formigó prefabricat:  

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 

- Formació de forats per a connexionat tubs 
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- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 

- Acoblament dels tubs  

- Reblert lateral amb terres  

- Col·locació de la tapa en el seu cas  

Pericó de fàbrica de maó fet "in situ"  

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació dels maons de la solera 

- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de tubs. 

- Formació de forats per a connexionat dels tubs 

- Acoblament dels tubs 

- Reblert lateral amb terres.  

CONDICIONS GENERALS:  

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell de la solera:  ± 20 mm  

PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":  

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.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Aplomat de les parets:  ± 5 mm  

- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal  

- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal  

PERICONS PREFABRICATS:  

El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.  

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona 

adjacent sense sobresortir d'ella.  

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  

La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures 

necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori.  

Gruix de la solera: >= 10 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  ± 5 mm/m  

- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric  

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"  

El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat  

La solera ha de quedar plana i al nivell previst.  

Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 

Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada 

amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes.  
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Els angles interiors han de ser arrodonits.  

Gruix de la solera: >= 10 cm  

Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm  

Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%  

Toleràncies d'execució:  

- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 

- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 

- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.  

Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  

PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":  

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi 

que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix 

precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de 

l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho 

cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  

PERICONS PREFABRICATS:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  

El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material.  

Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 

 

FG31 -  CABLEJAT ELÈCTRIC 

 

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

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per 

a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV. 
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S'han considerat els tipus següents: 

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 

poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de 

policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de 

poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines 

termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur 

de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 

- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 

coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locat superficialment 

- Col·locat en tub 

- Col·locat en canal o safata 

- Col·locat aeri 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 

CONDICIONS GENERALS: 

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho 

per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de 

l'aïllament. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. 

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismos elèctrics. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i 

les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats 

per aquest. 

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de 

protecció. 

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 

No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques. 

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 

Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 

- Sense transit rodat:  >= 4 m 

- Amb transit rodat:  >= 6 m 
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COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en 

surti perjudicada la coberta. 

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o 

al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 

Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 

Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 

En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d'ocultació 

que ofereixi aquesta. 

El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la 

intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es penjarà d'un 

cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els 

cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un 

pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la 

distància indicada pugui deixar d'existir. 

COL·LOCACIÓ AÈRIA: 

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas està 

permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva 

coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la 

seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al 

conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en xarxes 

sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes. 

COL·LOCAT EN TUBS: 

Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 

m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 

La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de doble 

aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de 

cables. 

Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar 

embussaments dels cables. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
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Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, 

es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible 

pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà 

permanentment la tensió del cable. 

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de 

suport. 

Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal de que no 

hi entri aigua. 

La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. 

Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 

En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri 

necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 

CABLE COL.LOCAT EN TUB: 

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni 

danys a la seva coberta. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per 

connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 

2002. 

 

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) 

segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 

- Assaigs segons REBT. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la 

taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 



 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES 

 

   
   
   
   

   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu 

recorregut respecte projecte. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

  

  

FGD2 - XARXA DE TERRA 

 

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

Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny. 

S'han considerat els elements següents: 

- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i connexionat 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 

La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i 

control. 

Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra 

mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 

El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes 

electroquímics. 

Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 

PLACA: 

En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. 

Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la 

humectació periòdica del pou de terra. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 50 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, 

etc.). 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 

2002. 

 

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors 

adequats i acabat de l'arqueta. 

- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra. 

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 

- Mesures de resistència de terra. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà globalment  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous 

de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada. 

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 

 

 

FHM1 -  SUPORTS ENLLUMENAT 

 

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

Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components acoblats a aquests. 

S'han considerat els elements següents: 

- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Suports verticals, ancorats al paviment: 

- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 

- L'hissat, fixació i anivellament 

- Connexionat a la xarxa 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

SUPORTS VERTICALS: 

S'ha d'instal·lar en posició vertical. 

Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
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La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. 

La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per l'UNE 72-402. 

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 

- Posició:  ± 50 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 

SUPORTS VERTICALS: 

S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 

Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 5 m. 

Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 

2002. 

SUPORTS VERTICALS: 

UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones. 

UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de 

alumbrado de acero. 

 

 

FQ -  MOBILIARI URBÀ 

FQ1 -  BANCS 

 

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

Bancs col·locats a l'exterior.  

S'han considerat els tipus de bancs següents:  

- Bancs de fusta 

- Bancs metàl·lics 

- Bancs de pedra artificial 

- Bancs de pedra natural 

- Bancs de materials plàstics  

S'han considerat els sistemes de col·locació següents:  
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- Ancorats amb daus de formigó 

- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques 

- Recolzats sobre el paviment 

- Encastats al parament  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 

- Ancoratge del banc, en el seu cas  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.  

Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la corrosió.  

Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.  

Ancoratge dels suports:  >= 25 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Alçària del seient:  ± 20 mm  

- Horitzontalitat:  ± 10 mm  

  

ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ:  

Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.  

Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm  

Nombre de daus:  4  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.  

No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

- Replanteig de la ubicació.  

- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  
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- Inspecció visual dels elements col·locats.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 

FQ1 -  BANCS 

FQ13 -  BANCS DE PEDRA ARTIFICIAL 

 

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

Bancs col·locats a l'exterior. 

S'han considerat els tipus de bancs següents: 

- Bancs de fusta 

- Bancs metàl·lics 

- Bancs de pedra artificial 

- Bancs de pedra natural 

- Bancs de materials plàstics 

S'han considerat els sistemes de col·locació següents: 

- Ancorats amb daus de formigó 

- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques 

- Recolzats sobre el paviment 

- Encastats al parament 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 

- Ancoratge del banc, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 

Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la corrosió. 

Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 

Ancoratge dels suports:  >= 25 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Alçària del seient:  ± 20 mm 

- Horitzontalitat:  ± 10 mm 

ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ: 

Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 

Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm 

Nombre de daus:  4 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 

No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

- Replanteig de la ubicació. 

- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual dels elements col·locats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

  

  

FR3P -  TERRA VEGETAL 

 

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

Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny. 

S'han considerat els materials següents: 

- Terra vegetal 

- Escorça de pi 

- Torba rossa 

- Sorra 

- Grava de pedrera 

- Grava de riu 

- Grava volcànica 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Aportació del material corrector 

- Incorporació al terreny del material corrector 
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CONDICIONS GENERALS: 

El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent, si és el 

cas. 

El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 

La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 

Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua superficial. 

Toleràncies d'execució: 

- Anivellament:  ± 3 cm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir danys a les plantacions 

existents. 

L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny. 

Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a l'evacuació de 

l'aigua superficial. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

FR3S -  ACABATS ENJARDINAMENT 

 

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

Operació consistent en estendre una capa de material orgànic o inorgànic sobre la superfície enjardinada. 

Els objectius principals de l'encoixinament son: 

- Optimització de l'ús de l'aigua 

- Control de les males herbes 

- Protecció de la capa superficial d'arrels i sòl 

Com a objectius secundaris pot interessar algun d'aquests: 

- Millora de les característiques del sòl 

- Millora dels aspectes estètics 

- Control de l'erosió 

- Millora dels aspectes relacionats amb el medi ambient 

CONDICIONS GENERALS: 

L'aportació i l'estesa han de ser uniformes sobre la totalitat de la superfície i amb la proporció indicades a la DT. 

L'encoixinament ha de restar separat del coll de les arrels de les plantes, de 7,5 a 15 cm en arbustos i arbres joves, i 

de 20 a 30 cm en arbres desenvolupats. 

Haurà de cobrir como mínim les superfícies indicades en la DT, i com a referència es necessari que cobreixi un àrea 

superior a la irrigada pel degoter de la planta, o un radi superior en 30 cm al del pa de terra. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Cal que estiguin fetes totes les operacions de condicionament del sòl abans d'estendre l'encoixinament. 

Si hi han males herbes o rebrots d'espècies no desitjades per rizomes o similars, cal eliminar-les. 

S'ha de treballar amb cura que el material no es barregi amb elements existents al sòl, especialment si l'objectiu final 

es aconseguir un efecte estètic. 

Es aconsellable regar abundantment després de l'aportació per assentar el material. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NTJ 05A:2004 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Terres i productes nutrients. Encoixinats. 

 

  

FR42 -  SUBMINISTRAMENT ESPÈCIES VEGETALS 

 

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

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- En safates 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions 

- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat 

fitosanitari, aspecte i presentació. 

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. Aquestes operacions 

s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació. 

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que 

possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, s'ha 

de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, 

cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de 

proteccions per al vent fort i el sol directe. 

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc 

d'aclimatació controlat per la DF. 

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté fulles, i sobre la part 

radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat 

general del material vegetal. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de 

fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de 

fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. 

Enfiladisses. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes 

i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres. 

 

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 



 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES 

 

   
   
   
   

   

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. 

 

  

FR61 -  PLANTACIÓ 

 

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

Plantació d'espècies vegetals. 

S'han considerat les espècies següents: 

- Arbres planifolis 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- Arbre: 

     - Amb l'arrel nua 

     - Amb pa de terra 

     - En contenidor 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Arbre, arbust o planta enfiladissa: 

     - Comprovació i preparació del terreny de plantació 

     - Replanteig del clot o rasa de plantació 

     - Extracció de les terres 

     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 

     - Plantació de l'espècie vegetal 

     - Reblert del clot de plantació 

     - Primer reg 

     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas 

ARBRES I ARBUSTS: 

L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació. 

Ha de quedar aplomat i a la posició prevista. 

Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver. 

Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, per afavorir 

l'arrelament. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 

La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal. 

No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges quantioses, nevades, 

vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament mullat. 
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Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de camp. 

L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de sòl. 

ARBRES I ARBUSTS: 

Fondària mínima de sòl treballat: 

- Arbres: 90 cm 

Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat): 

- Arbres:  60 cm 

L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per afavorir 

la meteorització del sòl. 

Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o el sistema 

radical sencer i el seu desenvolupament futur. 

Dimensions mínimes del clot de plantació: 

- Arbres: 

     - Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra 

     - Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra 

Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles. 

El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les amb mitjans 

manuals. 

No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 

No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat. 

Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un abocador 

autoritzat. 

SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 

S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. 

La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, especialment 

quan hi ha una arrel principal ben definida. 

SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 

La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix. 

Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de 

tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials. 

La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable. 

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 

S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar 

l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs de 

plantació. 

ARBRES: 



 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES 

 

   
   
   
   

   

* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Tècniques de 

plantació d'arbres. 
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